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 الصفحة الموضوع الدرس

 ۲ (حفظ)طریق السالم  األول

 ۷ ملك حفنى ناصف  الثانى

 ۱۲ نجیب محفوظ  الثالث

 ۱۷ نحب مصر (دراسة) الرابع

 ۲۱ نموذج امتحان المراجعة
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  التضحیة بالنفس والمال تھون فى سبیل اللھ عز وجل .  

 ات الشیطانالسالم بالبعد عن خطو . 

 . رضا اللھ ھدف كل مؤمن 

 اللھ عزیٌز قوى  . 

 

 

 

 

 

 

 

 :تعبیر جمیل یشبھ النفس البشریة بسلعة تباع و تشترى. یشري نفسھ 

 المضاد الكلمة المضاد الكلمة معناھا الكلمة معناھا الكلمة

 ضعیف عزیز یشتري یشري طرقھ و أعمالھ خطوات  یبیع  یشري

ً  ابتغاء  قاٍس  رءوف تجنب ابتغاء واضح مبین طلبا

 خفي  مبین ب غض مرضاة ضللتم/عصیتم  زللتم رضا مرضاة

 بعضكم كافة أطعتم  زللتم األدلة  البینات رحیم رءوف

 اجھلوا اعلموا ضعیف عزیز قوي عزیز اإلسالم  السلم

 تعبیرات جمالیة

 قال اللھ تعالى :

یَا أَیَُّھا الَِّذیَن آَمنُوا اْدُخلُوا فِي الِسّْلِم  ۩یَْشِري نَْفَسھُ اْبتِغَاَء َمْرَضاِت اللَِّھ َواللَّھُ َرُؤوٌف بِاْلِعبَاِد َوِمَن النَّاِس َمْن ۞ 

َّبِعُوا ُخُطَواِت الشَّْیَطاِن إِنَّھُ لَُكْم َعُدوٌّ ُمبِیٌن ۩  فَِإْن َزلَْلتُْم ِمْن بَْعِد َما َجاءَ  تُْكُم اْلبَیِّنَاُت فَاْعلَُموا أَنَّ اللَّھَ َعِزیٌز َكافَّةً َوال تَت

 صدق اللھ العظیم  َحكیٌم  ۞

 

عن صفات المؤمنین الذین تمكن اإلیمان من قلوبھم و عقولھم فباعوا كل شيء في  یخبرنا اللھ تعالى

لت ھذه اآلیة في سبیل اللھ و طلباً لرضاه فرحمھم اللھ و أدخلھم جنات تجري من تحتھا األنھار ، و قد نز

الذي اقتدى نفسھ من الكفار في مكة بكل مالھ حتى یتركوه یھاجر  " صھیب الرومي"صحابي جلیل ھو 

تعالى في ھذه اآلیة بااللتزام بما جاء في  –كما یأمرنا اللھ  –صلى اللھ علیھ وسلم  –رسول اللھ مع 

وء و الفحشاء فھو عدو لإلنسان ، و في شرائع اإلسالم و االبتعاد عن مسالك الشیطان ألنھ یأمرھم بالس

 النھایة یحذرنا اللھ من عاقبة مخالفة أوامر اللھ فھو قوي ال یغلب حكیم في أمره .
 

  حفظ
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  تعبیر جمیل یدل على رحمة اللھ بعباده المؤمنین.و اللھ رؤوف بالعباد : 

 أسلوب نداء یدل على رحمة اللھ بعباده المؤمنین. ین آمنوایا أیھا الذ : 

 أسلوب أمر غرضھ الحث على الدخول في شرائع اإلسالم. خلوا في السلم:دا 

  :أسلوب نھي غرضھ التحذیر من السیر في طریق العقاب. ال تتبعوا 

 أسلوب مؤكد بـ (وان) یؤكد عداوة الشیطان لإلنسان. وإنھ لكم عدو مبین : 

 أسلوب شرط یفید التقلیل من وقوع المؤمنین في الضالل. للتم:فإن ز 

 :نتیجة لقولھ (فإن زللتم)  أسلوب أمر غرضھ التحذیر من عقاب اللھ. -  فاعلموا أن اللھ عزیز حكیم 

  اذكر اآلیة التى تدل على المعنى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 من الصحابي الذي باع نفسھ إرضاًء للھ تعالى؟ 
 و "صھیب الرومي".الصحابي الجلیل ھ 

  عالم یدل ترك صھیب الرومى كل مالھ لكى یھاجر ؟ 

 المناقشة

 إن اللھ ینھانا عن إتباع الشیطان

..............................................................
.............................................................. 

 
عقاب اللھ القوي الحكیم بالمرصاد لكل عاص 

 

..............................................................

.............................................................. 

 
 أن یتبعوا شرائع و أوامر اإلسالم على المؤمنین

..............................................................

.............................................................. 
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  صلى اللھ علیھ وسلم .  –یدل ذلك على تمكن اإلیمان من قلبھ وحبھ لرسول اللھ 

 كیف یستطیع اإلنسان بذل النفس في طاعة اللھ؟ 
 .بااللتزام بأوامر اللھ و االبتعاد عن نواھیھ مھما تعبت النفس في ذلك 

  یتحقق السالم على األرض؟كیف 
 .یتحقق السالم بإتباع منھج اللھ أي بالتزام أوامره و االبتعاد عن نواھیھ 

 لماذا حذر اللھ عباده من الشیطان؟ 
 .ألنھ یأمرھم بالسوء و الفحشاء و یدفعھم إلى العذاب 

  لماذا یشرى بعض الناس أنفسھم ؟ 

 صلى اللھ علیھ وسلم .  –فى رسول اللھ  یشرى بعض الناس أنفسھم ابتغاء مرضاة اللھ وحبا 

 إلى من یوجھ اللھ نداءه ؟ ولماذا ؟ 

  . یوجھ اللھ نداءه إلى المؤمنین ؛ وذلك ألنھ یحبھم ، وفى ذلك تعظیم وتكریم لھم 

  بم أمر اللھ عباده المؤمنین ؟ 

  بالسوء والفحشاء .أمرھم أن یدخلوا فى اإلسالم جمیعا وأال یتبعوا مسالك الشیطان ؛ ألنھ یأمرھم 

  عمَّ نھى اللھ عباده ؟ ولماذا ؟ 

  عن اتباع خطوات الشیطان ؛ ألن الشیطان عدو لإلنسان یرید ھالكھ وھو عدونھى اللھ عباده 
 ظاھر 

  كیف یتبع اإلنسان خطوات الشیطان ؟ 

 الغیبة وشرب یتبع اإلنسان خطوات الشیطان بأن یعصى اللھ ، وفعل ما نھانا اللھ عنھ مثل : الكذب و
 الخمر والقتل وسائر المعاصى . 

  ما النتیجة المترتبة على اتباع اإلنسان للشیطان ؟ 

 . النتیجة المترتبة على ذلك ھى الخسران فى الدنیا والعقاب فى اآلخرة 

  لماذا انتھت اآلیات بقولھ تعالى " فاعلموا أن اللھ عزیز حكیم " ؟ 

  للتحذیر من االستمرار فى االنحراف عن طریق االستقامة  –جل عز و –انتھت بھذا القول من اللھ
 وبیان قدرة اللھ فى تصریف شئون خلقھ . 

 

 ۞ َوِمَن النَّاِس َمْن یَْشِري نَْفَسھُ اْبتِغَاَء َمْرَضاِت اللَِّھ َواللَّھُ َرُؤوٌف بِاْلِعبَادِ ۞  

 التاریخ : .......... / .......... / .........
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 : أكمل خریطة المفردات -  

 

 

 

 

 

  من الصحابى الذى نزلت فیھ ھذه اآلیة ؟................................................................. 

  (( یشرى نفسھ )) ؟  –تعالى  –ما الجمال فى قول اللھ................................................ 

 جمع ( نفس ) : .................  ، : معنى ( یشرى ) : ....... أكمل ما یأتى................... 

  .............مفرد ( العباد ) : .......                             

 ضا اللھ تعالى ، كما تفھم من اآلیة الكریمة السابقة ؟كیف یطلب االنسان ر 

 .................................................................................................................. 

 ما الصفة الفاضلة التى ذكرت فى اآلیة الكریمة السابقة للھ تعالى ؟ 

 ................................................................................................................... 

 ما الجمال فى قولھ تعالى : " واللھ رءوف بالعباد " ؟ 

 ................................................................................................................... 

 أمام ما یلي: (×) أو (√) ضع عالمة U ب / 

o .نھانا اللھ عن إتباع خطوات الشیطان             ) ( 

o                            ال یجوز للمسلم أن یسالم البیئة التى یعیش فیھا) ( 

o .إتباع منھج اللھ یحقق السالم على وجھ األرض           ) ( 

 

 

 

  : أكمل-  

 : ......................................... النوع

 : ................................................................................................ الجملة 

 یشرى : .................... المرادف  : ..................... المضاد

َّبِعُوا ُخُطَواِت الشَّْیَطاِن إِنَّھُ لَُكْم َعُدوٌّ ۞   ۞  ُمبِینٌ یَا أَیَُّھا الَِّذیَن آَمنُوا اْدُخلُوا فِي الِسّْلِم َكافَّةً َوال تَت

.............................................................. 

  

 نداء

  أ

 فى اآلیة
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  في اآلیة السابقة ؟ -تعالى -اللھمرنا أبم 

 ................................................................................................................. 

  في اآلیة السابقة ؟ -تعالى  -عن أي شيء نھانا اللھ 

 .................................................................................................................. 

  كیف یتبع اإلنسان خطوات الشیطان ؟ ولماذا یحذرنا اللھ وینھانا عن ذلك ؟ 

 ........................................................................................................... 

 لتي وردت في اآلیات ؟ا -تعالى  -ما صفات اللھ 

 .......................................................................................................... 

 U : تخیر الصواب من بین القوسین-  

 السالم والرحمة )  –الرحمة  –دین  .....................    ( السالم  اإلسالم  •

 الناس )  –اآلخرین  –فى اإلسالم وعدم اتباع .................. ( الشیطان أمرنا اللھ بالدخول  •

 الجنة )  –رضا اللھ   –من اتبع الشیطان فعقابھ ................... ( أنھ فى النار  •

 حب الدنیا )  –سبیل اللھ  –التضحیة بالنفس تكون فى ................. ( المعركة  •

 

 

 

 

َّبِعُوا ُخُطَواِت الشَّْیَطاِن إِنَّھُ لَُكْم َعُدوٌّ ۞   ۞  ُمبِینٌ یَا أَیَُّھا الَِّذیَن آَمنُوا اْدُخلُوا فِي الِسّْلِم َكافَّةً َوال تَت
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 الفیوم  زیارة أسرة أمیر إلى.  

 ( مولدھا ونشأتھا ) الحدیث عن باحثة البادیة . 

 . زواج ملك حفنى ناصف 

 دور ملك حفنى ناصف فى التنبیھ على حقوق المرأة . 

 

 

 

 

 

 

  في نھایة اإلجازة األسبوعیة.زیارة الجد بمحافظة الفیوم قررت  ماذا قررت أسرة أمیر ؟ ومتى ؟ 

 المضاد الكلمة مرادفھا الكلمة  مرادفھا الكلمة
 توقفت انطلقت عالقتھا صلتھا ذھب أنطلق

 إعراض حفاوة یتقن یجید احتفال حفاوة

 أخفى أبدى بذلت /خصصت  نذرت أظھر أبدى

 القبیحة /المنفرة  الخالبة تشجع تحث الفاتنة الخالبة

 الدُّنیا العلیا االھتمام االعتناء الصحراء البادیة

 تحبط تحث المجھود الجھد دخلت التحقت

 اإلھمال االعتناء مختلف /متفرق  شتى استمرت /تابعت  واصلت

 إفساد حإصال المجاالت المیادین حصلت نالت

 القدیم الجدید    

 تأخر –تخلف  تقدُّم    

 المناقشة
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 قررت األسرة السفر إلى الفیوم لزیارة الجد.  لماذا قررت األسرة السفر إلى الفیوم؟ 

 رأت األسرة المزارع الخضراء ، والصحراء.  لى الفیوم؟ماذا رأت األسرة أثناء رحلتھا إ 

 استغرقت الرحلة إلى الفیوم سبعین دقیقة.  ما المدة التي استغرقتھا الرحلة إلى الفیوم؟ 

 استقبل الجد أفراد األسرة بحفاوة.   كیف استقبل الجد أفراد األسرة؟ 

 بالفیوم.أعجب أمیر وأمیرة بالمشاھد الخالبة    بم أعجب أمیر وأمیرة؟ 

 حكى الجد ذكریاتھ.   ماذا حكى الجد؟ 

 كان یتحدث عن باحثة البادیة ، وسألتھ عنھا " أمیرة".   عمن كان یتحدث الجد ؟ ومن سألھ عنھا؟ 

 باحثة البادیة ھي : ملك حفني ناصف.    من باحثة البادیة؟ 

 كان من أشھر األدباء والقضاة في مصر   ماذا تعرف عن والد ملك حني ناصف؟. 

 م.۱۸۸٦ولدت في حي الجمالیة بالقاھرة سنة    أین ولدت باحثة البادیة؟ ومتى؟ 

 تعلمت بالمدرسة السنیة ، وحصلت على االبتدائیة وواصلت   أین تعلمت " ملك حفني ناصف"؟

 دراستھا حتى نالت الشھادة العلیا.

 عبد الستار الباسل"  انتقلت إلى الفیوم بعد أن تزوجت من "  متى انتقلت ملك حفني إلى الفیوم؟

 رئیس قبیلة الرماح.

 عبد الستار الباسل رجل واسع الثقافة یجید أكثر من لغة.  ماذا تعرف عن " عبد الستار الباسل"؟ 

 اشتھرت " بباحثة البادیة". ما اللقب التي اشتھرت بھ ملك حفني ناصف بعد زواجھا؟ 

 سھا للدفاع عن المرأة وتعلیمھا ، نذرت نف  ما الذي نذرت " ملك حفني ناصف " نفسھا إلیھ ؟ 

 علَّمت الفتیات كیفیة االعتناء بأنفسھن.  ماذا علَّمت " ملك حفني ناصف " الفتیات؟ 

 .ملك حفني ناصف   اذكر بعض الشخصیات النسائیة المؤثرة في العمل االجتماعي في مصر– 

 صفیة زغلول. –ھدى شعراوي 
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 حصول المرأة على حقوقھا وإصالح أوضاعھا ذلك  نتیجة  ما نتیجة جھد ھؤالء النساء وغیرھن؟

في األسرة والمجتمع ، لھذا أصبحت المرأة وزیرة وسفیرة وقاضیة ومعلمة وطبیبة ومھندسة 

 وباحثة في شتى المیادین.

 قرر أمیر أنھ سیكتب في مجلة المدرسة عن ملك حفني  ماذا قرر أمیر وأمیرة في نھایة الحوار؟

 مع صور لباحثة البادیة عن ھذه المجلة.ناصف ، وأمیرة ستشترك بج

  عناصر القصة : أعد قراءة الدرس ، ومن خالل فھمك لرحلة أسرة " أمیر " حدد-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وفي أثناء تناول العشاء أبدى أمیر وأمیرة ارتیاحھما للمشاھد الخالبة بالفیوم ،  
 وحكى الجد ذكریاتھ فاستوقف أمیرة حدیث الجد عن باحثة البادیة

  عناصر القصة 

 المكــان 

...................................... 

 

 الشخصیات 
..............................................

..............................................
.............................................. 

......................................دثالح
..............................................
..............................................
.............................................. 

 

 الــزمـان

..................................... 

 

المشكلة والحل 
..............................................
..............................................

............................................. 

 التاریخ : .......... / .......... / .........
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 : أكمل خریطة المفردات -  

 

 

 

 

 

  مفرد " المشاھد " .............................   ،  جمع " حدیث " ........................ھات :.. 
  بم أعجب أمیر وأمیرة ؟ 
 .................................................................................................................. 
  ما الذى استوقف أمیرة من حدیث الجد ؟ 
 .................................................................................................................. 
  لماذا انتقلت ملك إلى الفیوم ؟ 
 .................................................................................................................. 

 
 
 

 : أكمل خریطة المفردات -  

 

 

 

 

 

  ما الذى نذرت ملك حفنى نفسھا من أجلھ ؟ 
 ................................................................................................................ 
 ماذا قرر أمیر فى نھایة الحوار ؟ 

 : ......................................... النوع

 : ................................................................................................ الجملة 

 أبدى  : .................... المرادف  .......: .............. المضاد

 : ......................................... النوع

 .....................: ........................................................................... الجملة 

 تحث  : .................... المرادف  : ..................... المضاد

نذرت ملك حفنى ناصف نفسھا للدفاع عن المرأة وتعلیمھا فكانت تحث اآلباء على تعلیم بناتھم وكانت 
 تعلم الفتیات كیفیة ............ 
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 ............................................................................................................... 
 
 
 

 : أكمل خریطة المفردات -  

 

 

 

 

 

 : جمع " رئیس " ..........................مرادف " یجید "  ھات ،  .......................... 
 ........................  جمع " لغة "                       
  ولدت " ملك حفنى ناصف " ؟ ومتى ؟ أین 

 ..................................................................................................................... 

  ماذا تعرف عن " عبد الستار الباسل " ؟ 

 ...................................................................................................................... 

 ذى اشتھرت بھ ملك حفنى ؟ ما اللقب ال 

 ...................................................................................................................... 
 أكمل مكان النقط بما ھو مناسب:ـ 

o ........................... حصلت ملك حفني على الشھادة االبتدائیة من مدرسة 
o لك حفني من أجل ........................... المرأة و ...........................كافحت م 
o .................. من النساء الالتي كافحن لتحصل المرأة المصریة على حقوقھا ..................... و 
 

 

 

د قائال: لقد انتقلت إلى الفیوم بعد أن تزوجت عبد الستار الباسل رئیس قبیلة الّرماح وكان ابتسم الج
 رجال واسع الثقافة یجید أكثر من لغة 

 : ......................................... النوع

 ........................: ........................................................................ الجملة 

 ابتسم  : .................... المرادف  : ..................... المضاد
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   أمیرة تھوى القراءة.  

  مفاجأة مدھشة فى الفصل. 

  نجیب محفوظ ( مولده ونشأتھ. ( 

 صفات نجیب محفوظ وجوائزه . 

 

 

 

 

 

 

  طفال قبل أن تخلد إلى النوم.تعودت أمیرة أن تقرأ قصة قصیرة من قصص األ ماذا تعودت أمیرة؟ 

 دالمضا الكلمة مرادفھا الكلمة مرادفھا الكلمة
 یدخل یخرج صغر سنھ منذ نعومة أظافره المیادین المجاالت

 تكره تھوى القراءة االطالع استمرت ظلت

 جھلت عرفت البقاء المكث نئتسكن وتطم تخلد

 فنیت بقیت فائدة ثمرة فائدة جدوي

 أشقى أسعد یحس شعری تنتظر تترقب

 یضل یھتدى حوارات مناقشات یظھر  یعرض

 الفوضى النظام یتعطل یتوقف أسكتتھا عقدت لسانھا

 تكبر تواضع تعلقھ الشدید عشقھ تحیر دھش

   یسترشد یھتدي تحب تھوى

   استغل انتھز أعاد كرر

 المناقشة
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 العبارة كتبت أسفل صورة ألدیب مصري كبیر : " عندما ال یكون  ما العبارة التي استوقفت أمیرة؟

 عندي ما اكتبھ أشعر كأني میت".

 حاولت أمیرة تذكر اسم صاحب الصورة ، ولكن دون جدوى. ماذا حاولت أمیرة؟ 

 ظرت لتسأل المعلم عن صاحب الصورة ، وعن معنى ما انت لماذا انتظرت أمیرة فترة اللغة العربیة؟

 قرأتھ أسفلھا.

 المفاجأة التي أسكتت أمیرة في حدیث المعلم أنھ  ما المفاجأة التي أسكتت أمیرة في حدیث المعلم؟

أخرج مجموعة من الصور ألدباء مصریین وعرضھا على التالمیذ ، وسأل المعلم أمیرة عن صاحب 

 صورة ھي الصورة التي رأتھا أمس ولم تعرفھا.إحدى الصور وكانت ھذه ال

 حكت أمیرة قصتھا مع ھذه الصورة التي أخرجتھا من حقیبتھا. ماذا حكت أمیرة للمعلم ولزمالئھا؟ 

 اسم صاحب الصورة : نجیب محفوظ ما اسم صاحب الصورة؟ 

 أعظم جائزة ھي جائزة نوبل. ما أعظم جائزة حصل علیھا " نجیب محفوظ"؟ 

  سبب فرحة أمیرة أنھا عرفت اسم صاحب الصورة وھو " نجیب محفوظ" أمیرة؟ما سبب فرحة 

 ُولد نجیب محفوظ بالقاھرة ، في الحادي عشر من دیسمبر عام ألف  أین ُولد نجیب محفوظ ؟ ومتى ؟

 م) في أسرة متوسطة.۱۱/۱۲/۱۹۱۱وتسعمائة وإحدى عشرة من المیالد (

 م في أسرة متوسطة ۱۱/۱۲/۱۹۱۱بالقاھرة في ُولد نجیب محفوظ  ماذا تعرف عن نجیب محفوظ؟

وكان أبوه موظفاً ، ووالدتھ ابنة أحد علماء األزھر ، تخرج في كلیة اآلداب ، وعمل موظفاً ، واختار 

أن یكون كاتباً ، فكتب مقاالت في الصحف والمجالت ، وألف قصصاً قصیرة ، ومنذ نعومة أظفاره 

 االطالع والمكث في المكتبة فترة طویلة. أحب نجیب محفوظ القراءة ، فكان یكثر من

 كلیة  فىتخرج نجیب محفوظ  ؟ وماذا عمل بعد تخرجھ؟ ما الكلیة التى تخرج فیھا نجیب محفوظ

اآلداب ، وعمل موظفاً واختار أن یكون كاتباً ، فكتب مقاالت في الصحف والمجالت ، وألف قصصاً 

 قصیرة وروایات.
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 أحب نجیب محفوظ القراءة ، فكان یكثر من  ظ منذ صغره؟ما الھوایة التي أحبھا نجیب محفو

 اإلطالع والمكث في المكتبة فترة طویلة.

 .ثمرة ھذه الھوایة تألیفھ  ما ثمرة ھذه الھوایة ؟ اذكر بعض روایات "مؤلفات" نجیب محفوظ

ایة بدایة ونھ –زقاق المدق  –قصر الشوق  –السكریة  –روایات وقصصاً كثیرة منھا : بین القصرین 

 خان الخلیلي. –

 أسعد األوقات عند نجیب محفوظ وقت تألیفھ إلحدى روایاتھ. ما أسعد األوقات عند نجیب محفوظ؟ 

 كان یشعر نجیب محفوظ بالحزن واأللم عندما یتوقف  متى كان یشعر نجیب محفوظ بالحزن واأللم؟

 عن الكتابة.

 تبت تحت الصورة.صاحت أمیرة ألنھا فھمت العبارة التي كُ  لماذا صاحت أمیرة؟ 

 أھم ما اتصف بھ نجیب محفوظ حبھ للنظام والنظافة والتخطیط  ما أھم ما اتصف بھ نجیب محفوظ؟

 وتواضعھ الشدید وعشقھ لمصر وأبنائھا.

 أخذ نجیب محفوظ جائزة نوبل في اآلداب عن جدارة  فیم أخذ نجیب محفوظ جائزة نوبل ؟ ومتى ؟

 م.۱۹۸۸عام 

 ھـ ۲۰۰٦عام  في متى توفي نجیب محفوظ؟ 

 

 

  :: " تعبیر جمیل یدل على قیمة الكتابة وكأنھا روح نجیب محفوظ ." أشعر كأننى میت  

  :: " تعبیر یدل على شدة السعادة ." كادت تطیر من الفرحة 

  :: " صور التألیف ثمرة ، والھوایة شجرة مثمرة ." ثمرة ھذه الھوایة تألیفھ روایات  

 

 

 

 

 تعبیرات جمالیة

 أمیرة أن تقرأ قصة قصیرة من قصص األطفال قبل أن تخلد إلى النومفى إحدى المجالت تعودت 

 التاریخ : .......... / .......... / .........
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 ت :أكمل خریطة المفردا -  

 

 

 

 

 

 : مفرد " المجالت " ..............................   ،  مذكر " إحدى " ........................... ھات 

  ماذا كانت "أمیرة" تفعل قبل النوم ؟ 

 .................................................................................................................. 

  لماذا انتظرت "أمیرة" فترة اللغة العربیة ؟ 

 ................................................................................................................. 

 

 

 

 : أكمل خریطة المفردات -  

 

 

 

 

 

  صاحب " ............................ معنى " تترقب " ...........................  ،  جمع "ھات 

  لماذا انتظرت " أمیرة " فترة اللغة العربیة ؟ 

 ................................................................................................................. 

 : ......................................... النوع

 : ................................................................................................ الجملة 

 تخلد  : .................... رادف الم : ..................... المضاد

 : ......................................... النوع

 ........................................................................................: ........ الجملة 

 صاحب   : .................... المرادف  : ..................... المضاد

وفى الیوم التالى ظلت تترقب فترة اللغة العربیة لتسأل المعلم عن صاحب الصورة وعن معنى ما 
 قرأتھ أسفلھا
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  ما العبارة التى استوقفت " أمیرة " ؟ 

 ................................................................................................................. 

 

 

 

 : أكمل خریطة المفردات -  

 

 

 

 

 

 : مفرد " روایات " .........................  ،  جمع " الھوایة " ............................. ھات 
 منذ الصغر ؟  ما الھوایة التى أحبھا نجیب محفوظ 
 ...................................................................................................................... 

  كیف كان نجیب محفوظ ینمى ھوایتھ ؟ 
 ....................................................................................................................... 

  ما أجمل ما اتصف بھ ( نجیب محفوظ ) ؟ 
 ................................................................................................................. 

  متى حصل " نجیب محفوظ " على جائزة نوبل فى اآلداب ؟ 
 .................................................................................................................. 

 

 

 

 

 

 : ......................................... النوع

 : ................................................................................................ الجملة 

 یكثر   ............: ........ المرادف  : ..................... المضاد

ومنذ نعومة أظافره أحب نجیب محفوظ القراءة ، فكان یكثر من االطالع والمكث فى المكتبة فترة 
 طویلة وقد كانت ثمرة ھذه الھوایة تألیفھ روایات وقصصا كثیرة .

 دراسة 

http://adz4u-owh2010.blogspot.com/�


 

17 

  مصر رمز السمو والعظمة  .  

 مصر أم العلوم والفنون . 

 أبناء مصر مخلصون مكرمون . 

 بناء وفداء من أجل مصر  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

لمضادا الكلمة المرادف الكلمة المرادف الكلمة  

 الحداثة القدم الفناء العدم  شئونھالراعون   قائمون

 العدم الوجود نرتفع / نتقدم  نعلو بھا نحفظ و نصون نرعى

مصر عظیمة على مر الزمن فھي مثال للسمو منذ القدم و نتمنى أن تنھض و تتقدم و یظل علمھا یرفرف عالیاً 

لوا رقي أجدادھم بالكفاح و العمل ، و حب مصر یجري في فھي مھد الحضارات و العلوم و قد ساد أبناؤھا وواص

عروق أبنائھا ولذا یعملون لھا بإخالص و یضحون بكل غال و رخیص فمصر ھي الحیاة و متى ھددھا عدو فال 

 حیاة بعدھا ، فنحن مدینون لھا بالوفاء و األمانة و التضحیة فمصر ھي المكان المقدس الذي نعیش فیھ كرماء.
 

شاعر مصري من أبناء محافظة البحیرة دعا في شعره إلى اإلصالح و الوحدة    رمأحمد مح
 م۱۹٤٥م و توفي عام ۱۸۷۷الوطنیة ولد عام 

 رمز الجالل و العظم  مصرنا لنا القــــــــدم 

 مصر انھضي یحیا العلم

 ساد بنودھا األولـــون  أم العلوم و الفنـــــون 

 إنا علیھا قائمــــــــون  ومثلما كانوا نكـــــون

 عي العھود و الذمـــــمنر

 وتفتدیھا أجمعیـــــــن  نحب مصر مخلصین 

 وھي الحیاة للبنیـــــن     فھیا حیینا مكرمیــــن

 ھي الوجود و العـــــدم

 نعلو بھا إلى السمـاء  نبني لھا خیر البنـــاء

 و مصر أولى بالفداء  ندین فیھا بالوفـــــــاء 

 ھي الحمى و ھي الحرم
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 تأخري انھضي اإلخالص الوفاء المواثیق العھود

 نضیع نرعى أحق أولى الحقوق الذمم

 الحقارة الجاللة التضحیة الفداء نضحي من أجلھا نفتدیھا

 أذالء مكرمین المكان الذي نحمیھ لحمىا عشنا حیینا

 الوضاعة العظم المكان المقدس الحرم معززین مكرمین

 نھبط نعلو   قومي و تقدمي انھضي

 تھدم تبني     

 اآلخرون األولون    
 

 
 تعبیر جمیل یدل على حب الشاعر لمصر و اعتزازه بھا . مصر لنا : 
 :عظمة مكانة مصر بین البلدان. تعبیر جمیل یدل على رمز الجالل و العظم 
 تشبیھ لمصر بفتاه یأمرھا الشاعر فتستجیب. مصر انھضي : 
 أسلوب أمر غرضھ التمني.انھضي : 
 :تعبیر جمیل یدل على حب الشاعر لدوام بقاء مصر. یحیا العلم 
 تشبیھ لمصر بأم في عطائھا للعلوم و الفنون.أم العلوم و الفنون : 
 كد بـ (إن) یشبھ أبناء مصر بحراس لھا.: أسلوب مؤإنا علیھا قائمون 
 التعبیر بالفعل المضارع یؤكد استمرارنا في حب مصر.نحب مصر : 
 تعبیر یدل على فضل مصر ألبنائھا. فیھا حیینا المكرمین : 
 :تضاد یقوي المعنى و یبین أن مصر ألبنائھا ھي كل شيء .  الوجود و العدم 
  یر باألفعال المضارعة یفید التجدد و االستمرار.التعب ندین.......: –نعلو  –نحب  –نبني 
  على قدسیة أرض مصر.  ھي الحمى و ھي الحرم: تكرار "ھي" یفید التوكید 

 
 دم و النھضة و الفداء و اإلخالص.وصف الشاعر أبناء مصر بالتق بم وصف الشاعر أبناء مصر؟ 
 ن نعمل على تقدمھا.نا أترمز مصر إلى العظمة وواجب إالم ترمز مصر؟ و ما واجبنا نحوھا؟ 
 عندما یجتھدون في إنھائھا و العمل على تقدمھا و عندما   كیف یكون أبناء مصر سبباً في خیرھا؟

 یخلصون من أجلھا و یضحون في سبیلھا بكل غالي ورخیص. 
 

 

 

 

 المناقشة

 تعبیرات جمالیة

 رمز الجالل و العظم  القــــــــدم نذ ممصر لنا 

 مصر انھضي یحیا العلم
 

 التاریخ : .......... / .......... / .........
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 : أكمل خریطة المفردات -  

 

 

 

 

 

 .اشرح البیت بأسلوبك 
 .................................................................................................................. 

    ................................................................................................................... 

 كیف تكون مصر رمزاً للجالل و العظمة؟ 
 ................................................................................................................ 

  :تخیر الصواب مما بین األقواس 
 یسود –یرتفع  –یعیش  (   .......................... "یحیا العلم" بـــ المراد ( 

  "القوة –الضعف  –األصالة  (    ..........................  على تدلكلمة "القدم ( 

  الحزن –الضعف  –الذل  (     ..........................  "الجالل"  مضاد ( 

 
 ما الجمال في قول الشاعر (مصر انھضي یحیا العلم) ؟ 
 ............................................................................................................... 
 ) ؟لنا مصر  ما الجمال في قول الشاعر ( 
 ............................................................................................................... 

 

 

 

 : أكمل خریطة المفردات -  

 ساد بنودھا األولـــون أم العلوم و الفنـــــون 

 ا علیھا قائمــــــــونإن  ومثلما كانوا نكـــــون
 

 : ......................................... النوع

ن    :  المرادف  :  المضاد ل  األ

 : ......................................... النوع

 : ................................................................................................ الجملة 

 القدم    : .................... المرادف  ..............: ....... المضاد
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 " الفنون" و مفرد "قائمونھات مرادف "ساد" و مضاد." 
 ...................................................................................................................... 

 ما الذى یمیز مصر منذ القدم ؟ 
 ...................................................................................................................... 

 ؟أم العلوم والفنون  ا الجمال في قول الشاعر (م( 
 ...................................................................................................................... 

 

 

 

 

 :اختر الصواب مما بین األقواس 
 اإلھانة) – الخیانة –(األمانة   ..................... "الوفاء" : مضاد 

 الحرامي)  –األحرام  –(الحرام    ........................."الحرم" : جمع 

 اإلستثناء)  –النفي  –(التوكید   ...................."ھي" یفید : تكرار 

  التقدیر)  –التضحیة  –(التمادي   .............................:  ھوالفداء 

  ندین " ؟  –نعلو  –ما الجمال فى " نبنى 

 ...................................................................................................................... 

  

 أوال : التعبیر 

 نعلو بھا إلى السمـاء  نبني لھا خیر البنـــاء

 و مصر أولى بالفداء       ندین فیھا بالوفـــــــاء       

 ھي الحمى و ھي الحرم
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  تلعب الریاضة دوًرا حیویًا فى التآلف بین الشعوب . اكتب موضًحا فوائد الریاضة ماال یقل عن

 ستة أسطر . 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

 

 ماء اكتب الفتة تحث زمالءك فیھا على ترشید استھالك ال 

 

 

 ثانیا : من قصة " مغامرات فى أعماق البحار " ، اقرأ ثم أجب : 

(( اقتربت " سفینة األعماق " من أحد بیوت المدینة . . واتجھت إلى نافذة زجاجیة فى ھذا البیت .. 

 ء )) وأرسلت إلى ھذه النافذة إشارات ضوئیة خضراء .. وحمرا

  .المدینة " .................. ....  جمع "د " اقتربت " ..............مضاأ / ھات : 

 مفرد " اشارات " ...................             

 ؟ ............................................................................... ب / ما مھمة سفینة األعماق

 .................................................... رد أصحاب البیت على سفینة األعماق ؟ج / بماذا 

 ثالثا : من موضوعات القراءة المتعددة : أجب 
  - من موضوع ( نجیب محفوظ ) اقرأ ، ثم أجب :

....................................................................................... 
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میالد ، ولد نجیب محفوظ بالقاھرة فى الحادى عشر من دیسمبر عام ألف وتسعمائة وأحد عشر من ال(( 
 )) كان أبوه یعمل موظفًا وكانت والدتھ ابنة أحد علماء األزھر

 :  مفرد " علماء "  ..........................   ،  جمع " أسرة " ........................... ھاتأ / 
 ............................................................................. ب / أین ولد نجیب محفوظ ؟

 .............................................. ج / ما الھوایة التى أحبھا نجیب محفوظ من الصغر ؟
 

 رابعًا : النصوص 
  -من نص " طریق السالم " : 

 ومن الناس من یشرى نفسھ ابتغاء .....................۞ قال تعالى : ۞
 و مبین )) : (( عد -تعالى  -أ / اكتب إلى قولھ 

........................................................................................................................ 
 : مرادف " یشرى " ....................   مفرد " خطوات " ...................... ب / ھات

 ..............  مضاد " عدو " ..........               
 .............................................................. ج / لماذا یحذرنا اللھ من اتباع خطوات الشیطان ؟

 ......................................................................... د / ما الجمال فى قولھ " یشرى نفسھ " ؟
 

  -النحویة :  خامًسا : القواعد
الفقیر لیفرح  الناس، ففیھ یتصافح المتخاصمون وتصفو النفوس صفاًء ویساعد  العید األطفال یحب(( 

 مثلما فرحوا أمال فى ثواب اللھ )) بالعید
 أ / أعرب ما تحتھ خط فى العبارة السابقة 

.................................................................................................... 
.................................................................................................... 
.................................................................................................... 

.................................................................................................... 
 
 

 ب / أكمل : 
 جمع نوعھ ............................................كلمة " المتخاصمون "  •
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 ..................................................................... مثنى " العید " •
 ...................................... كلمة " الفقیر " مفعول بھ وعالمة نصبھ •

  -لجملة التالیة إلى المثنى المذكر مرة وإلى الجمع مرة أخرى : ج / حول ا
 (( ھذا الجندى المصرى شجاع ))

.............................................................................................................. 
.............................................................................................................. 

 
 الخط العربى  -سادًسا : 

  -اكتب بخط النسخ مرة وبخط الرقعة مرة أخرى : 
 (( الوطن أعز ما نملك ))

........................................................................................................ 
....................................................................................................... 
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 الصفحة الموضوع الدرس

 ۲٥ (حفظ) دعوة للحب والتواصل األول

 ۲۹ الریاضة والتسامح   الثانى

 ۳٤ قراءة القصص   الثالث

 ۳۹ سة)مصر ھى الدنیا  (درا الرابع

 ٤٤ نموذج امتحان  المراجعة

  حفظ
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 سلوكیات یجب أال یفعلھا المسلم  .  

 المسلم أخو المسلم . 

 
 

 

 

 

 

 

 المضاد الكلمة المرادف الكلمة

 تحابوا تباغضوا یكره بعضكم البعض تباغضوا

 تقابلوا تدابروا یتمنى بعضكم زوال النعمة عن بعض تحاسدوا

 یحرم یحل رض بعضكم عن بعضیع تدابروا

 تواصلوا تقاطعوا یخاصم بعضكم البعض تقاطعوا

 أعداء إخوان ال یجوز ال یحل

 یصل یھجر یقاطع  یھجر

   أخوه المسلم أخاه

   أكثر من فوق

 

 

 .كید ألتلتكرار الو: أسالیب نھي للنصح و اإلرشاد ال تقاطعوا –ال تدابروا  –ال تحاسدوا  –ال تباغضوا  ≅

یعیش اإلنسان في مجتمع تنشأ فیھ عالقات متعددة بین األفراد و لتقوم ھذه العالقات على 

ث الشریف عن الكراھیة و أسس صحیحة البد أن یتآلف و یتحاب أفراده فقد نھانا الحدی

الحسد و المقاطعة ألنھا أمور من شأنھا تفرقة المجتمع و إضعافھ وھو ما یسعى اإلسالم 

 لالبتعاد عنھ.
 

 تباغضوا ال ۞قال :  –أن النبي صلى اللھ علیھ وسلم  –رضي اللھ عنھ  –عن أنس بن مالك 
و ال تحاسدوا و ال تدابروا و ال تقاطعوا ، و كونوا عباد اللھ إخواناً ، و ال یحمل لمسلم أن یھجر أخاه 

 ۞فوق ثالث 
 

 تعبیرات جمالیة
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 : أسلوب أمر غرضھ النصح و اإلرشاد.كونوا  ≅

 : أسلوب نداء محذوفة أداتھ غرضھ الحث على التقارب و التآخي. عباد اللھ ≅

 تعبیر جمیل یؤكد قوة العالقة بین المسلمین كاإلخوة تماماً. إخواناً: ≅

 : أسلوب نفي یؤكد حرمة المقاطعة بین المسلمین.ال یحل ≅

 أطول مدة للخصام بین المسلمین ال تتجاوز ثالثة األیام. تعبیر یبین أن  ثالث : ≅
 

 

  صلى اللھ علیھ وسلم في ھذا الحدیث الشریف؟ –ما الذي یحذرنا منھ الرسول 

  من الحسد و الكراھیة و المقاطعة و الخصام و  –صلى اللھ علیھ وسلم  –یحذرنا الرسول

 اإلعراض.

 اد اللھ إخواناً) ؟ما األمر الذي اشتملت علیھ الجملة (كونوا عب 

  . اشتملت الجملة على أمر للمسلمین بأن یكونوا كاإلخوة في قوة الترابط 

  ال تدابروا"؟ –صلى اللھ علیھ وسلم  –ما المقصود بقولھ" 

 .المقصود بھ ال یعرض أحدكم عن اآلخر إذا لقیھ 

  متى یأثم المسلم الذي یھجر أخاه كما فھمت من الحدیث؟ 

 ثر من ثالث لیال.یأثم عندما یھجره أك 

  ال تباغضوا وال تحاسدوا" ؟ –ما الغرض من قولھ صلى اللھ علیھ وسلم " 

  .الغرض من ھذین النھیتین إصالح المجتمع و تقویتھ 

 

 

 

 المناقشة
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 و نداًء من الحدیث السابق. او أمرً  ـًااستخرج نھی 

 .............................................................................................................. 

 :أكمل الحدیث إلى نھایتھ 
................................................................................................................. 

 : أكمل خریطة المفردات -  

 

 

 

 

 

 U:اختر الصواب مما بین األقواس 
 أخوان)  –إخوة  –(أخ  ......................  (إخوان):  مفرد 

 مسالیم)  –مسلمون  –(مسالم  ....................  (مسلم): جمع 

  " عباد اللھ " ؟  –ما الجمال فى قولھ " ال تقاطعوا " 

 ........................................................................................................................ 

 

 

 U:اختر الصواب مما بین األقواس 

  : (تباغضوا)ینادي ) بعضكم البعض. –یحب  –(یكره  ....................... :معناھا 

 : (تقاطعوا)تعلموا)  –تھادوا  –(تواصلوا  ...................... :مضادھا 

  " : ( صلى اللھ علیھ وسلم ) ال تدابروا " ؟ وضح الجمال فى قول النبى.............................. 

 .........وال تقاطعوا و كونوا عباد اللھ إخواناً .....

 

 ..........................: ............... النوع

 : ................................................................................................ الجملة 

 تقاطعوا    : .................... المرادف  : ..................... المضاد

 ..... تباغضوا وال تحاسدوا وال تدابروا.........وال 

 

 التاریخ : .......... / .......... / .........
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 U السلوك غیر الصحیحأمام (×) عالمة وأمام السلوك الصحیح (√) ضع عالمة :- 

o  الخصام بین الشباب والشجار بین األطفال         (        ) 

o  زیارة اإلنسان ألخیھ المریض                        (        ) 

o  ى األفراح واألحزان الناس لبعضھم فمجاملة    (        ) 

o  تمنى زوال النعمة عن اآلخرین                      (        ) 

o  االلتفات إلى من یحدثك بوجھك                      (        ) 

 

 

 

 : أكمل خریطة المفردات -  

 

 

 

 

  : أكمل-  

 الكراھیة تسبب ....................... للفرد والمجتمع  •

 حسد صفة .................................................ال •

 التدابر یسبب ................................ بین الناس  •

 

 

 

)) ً  . ال حل لمسلم أن یھجر أخاه فوق ثالث )) ....وال تقاطعوا و كونوا عباد اللھ إخوانا

 

 : ......................................... النوع

 ..............................................................................................: .. الجملة 

 یھجر  : .................... المرادف  : ..................... المضاد
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 أسرة أمیر متعددة المواھب   . 

 بدایة رائعة للمباراة . 

  . التنافس بین الالعبین 

  . أھمیة التعاون بین الالعبین 

  التعصب الریاضى األعمى وأثره. 

 . الروح الغیر ریاضیة والنتائج الخطیرة 

 . الریاضى الحقیقى 

 

 مرادفھا الكلمة مرادفھا الكلمة مرادفھا الكلمة

 خالل أثناء خافض مطأطئ كثیرة متعددة

 شدة احتدام یشد یجذب معروفة مألوفة

 َصعّب  عرقل نظره انتباه التسابق التنافس

 حذّر أنذَّر ركلھا تمریرھا أصل أساس

 نسرع نبادر حقق /سدد أحرز تصرف وكسل

 اإلھالك التدمیر اضطراب فوضى حسن جمیل

 المنازعات المشاجرات التحفیز التشجیع تشجع تلھب

 یتصف یتحلى الفوز النصر الشدة والشجاعة حماس

 یجب ینبغي مالحظة مراعاة  

 

 

http://adz4u-owh2010.blogspot.com/�


 

30 

 

 وأمیرة تھوى الفنون. أمیر یحب الریاضة ، ماذا كان یحب أمیر ؟ وماذا كانت تھوى أمیرة ؟ 

 شاھدت األسرة في التلیفزیون إحدى المباریات الریاضیة. ماذا شاھدت األسرة في التلیفزیون؟ 

 أول مشھد رأتھ األسرة عند بدایة المباراة تصافح  ما أول مشھد رأتھ األسرة عند بدایة المباراة؟

 الفریقین وتحیة الجماھیر.

 ضة على التنافس الشریف ، وأنھا أساس الحب والسالم.تقوم الریا على أي شيء تقوم الریاضة؟ 

 وصفت أمیرة تحیة الفریقین للجماھیر بأنھا سلوك جمیل  بم وصفت أمیرة تحیة الفریقین للجماھیر؟ 

 ھذه التحیة تلھب حماس الجماھیر. ما نتیجة تحیة الفریقین للجماھیر؟ 

 عرقل العب منافسھ فسقط على األرض.أثناء احتدام المباراة  ماذا حدث أثناء احتدام المباراة؟ 

 أنذر الحكم الالعب المخطئ ، فقام على الفور باالعتذار إلى منافسھ. ماذا فعل الحكم عندئذ؟ 

 أھمیة وجود الحكم في المباریات الریاضیة : تنظیم  ما أھمیة وجود الحكم في المباریات الریاضیة؟

 المباراة والحفاظ على النظام بین الفریقین.

 وصفت األم االعتذار : "ما أجمل أن نبادر  فت األم االعتذار عند الخطأ في حق اآلخرین؟بم وص

 االعتذار عندما نخطئ في حق اآلخرین"

 یقف الالعب المخطئ أمام الحكم یدیھ خلف ظھره ،  كیف یقف الالعب المخطئ أمام الحكم؟

 ُمطأطئ الرأس.

 القواعد والقوانین.نتعلم من الریاضة احترام  ماذا نتعلم من الریاضة؟ 

 جذب انتباه الجمیع احتفاظ أحد الالعبین بالكرة لوقت طویل وعدم  ما الذي جذب انتباه الجمیع؟

 تمریرھا لزمالئھ.

 نتیجة عدم تمریر الالعب الكرة لزمالئھ اختطفت الكرة  ما نتیجة عدم تمریر الالعب الكرة لزمالئھ؟

 ، فأحرز الفریق اآلخر ھدفاً 

 المناقشة
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 أھم ما یمیز الریاضة الجماعیة تعاون أفراد الفریق. الریاضة الجماعیة؟ ما أھم ما یمیز 

 أخطأ الالعب عندما احتفظ بالكرة لوقت طویل. لماذا أخطأ الالعب؟ 

 التعاون في أي مجال یحقق النجاح. ما نتیجة التعاون؟ 

 ة لذلك اشتباك انتھت المباراة بفوز أحد الفریقین ، ونتیج عالم انتھت المباراة ؟ وما نتیجة ذلك؟

الجماھیر وأحدثت خسائر كبیرة ، فقد أصیب أشخاص وكسرت مقاعد ، وتحولت المدرجات إلى 

 فوضى.

 أغلق األب التلیفزیون عندما اشتبكت  متى أغلق األب التلیفزیون؟ لماذا أغلق األب التلیفزیون؟

درجات إلى الجماھیر وأحدثت خسائر كبیرة ، فقد أصیب أشخاص وكسرت مقاعد ، وتحولت الم

 فوضى.

 أغلق األب التلیفزیون بعدما رأى ھذا  كیف تصرف األب بعدما رأى ھذا المشھد؟ وماذا قال؟

المشھد، وقال : إن التشجیع ال یكون باالعتداء على اآلخرین ، أو التخریب أو التدمیر ، فالریاضة 

 مكسب وخسارة.

 أن جماھیر الفریق المھزوم لم  سبب المشاجرات التي حدثت ھي ما سبب المشاجرات التي حدثت؟

 یتقبلوا الھزیمة بروح ریاضیة ، كما أن جماھیر الفریق الفائز قد بالغوا في التعبیر عن فرحتھم.

 یجب أن نعبر عن الفرحة بالفوز في أدب ، مراعاة لمشاعر  ماذا یجب علینا عند فوز الفریق؟

 اآلخرین.

 یُثیر كثیر من الجماھیر الشعب عند  ة أو النصر؟لماذا یُثیر كثیر من الجماھیر الشغب عند الھزیم

 الھزیمة أو النصر ألنھم ال یمارسون الریاضة.

 أھم سمات الریاضي الحقیقي التحلي باألخالق الكریمة ، فال  ما أھم سمات الریاضي الحقیقي؟

 یخاصم منافسھ وال یعتدي علیھ ویسعى إلى الفوز بنزاھة وشرف.

 نعبر عن الفوز في أدب بأ ال نفرط في الفرحة ، ونراعي مشاعر  كیف تُعبر عن الفوز في أدب؟

 اآلخرین.
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 : أكمل خریطة المفردات -  

 

 

 

 

  : تخیر الصواب مما بین القوسین-  

 تخاصم )  –تسابق  –مرادف " تنافس " .......................................    ( تصارع  •

 الروضات ) –الریاضات  –....................     ( الریاضیات جمع " الریاضة " .................. •

 الكره ) –الغضب  –العداوة مضاد " الحب "  .......................................     (  •

  كیف بدأت المباراة ؟ وعالم یدل ذلك ؟ 

 ........................................................................................................................ 

  بم وصفت أمیرة تحیة الفریقین للجماھیر ؟ 

 ........................................................................................................................ 

 مضاد " الشریف " .............. : معنى " تصافح " ............ ، جمع " أساس ھات ، ............ " 

  من قائل العبارة التى بین القوسین فى الفقرة ؟ 

 ......................................................................................................................... 

 ؟  ما رأیك فى التقلید الذى بدأ بھ المباراة 

 ........................................................................................................................ 

 

 : ......................................... النوع

 .............................................................: ................................... الجملة 

 السالم   : .................... المرادف  : ..................... المضاد

تبدأ المباراة بتصافح الفریقین وتحیة الجماھیر ، یُعلق األب على ھذا المشھد قائالً : إن 

 تصافح الفریقین یؤكد أن الریاضة تقوم على التنافس الشریف ، وأنھا أساس الحب والسالم
 

 ... / .......... / .........التاریخ : .......
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  : تخیر الصواب مما بین القوسین-  
 قسوة )  –شدة  –مرادف " احتدام " ...........................     ( عنف  •
 كالھما صحیح ) –تحایا  –........................     ( تحیات جمع " تحیة " ......... •
 طمأن )  –أفرح  –مضاد " أنذر " ...............................     ( بشر  •

 
 : أكمل خریطة المفردات -  

 

 

 

 
 
 

  لمن اعتذر الالعب المخطىء ؟ 
 ........................................................................................................................  
  : فقام على الفور باالعتذار " فى خلق الالعب المخطىء ؟  -عالم یدل قولھ " 
 ........................................................................................................................ 

 
 
 

  : أكمل مكان النقط-  
 مرادف " االعتذار " ..................   مفرد " اآلخرین " ....................  مضاد " نبادر " .................

 
  ما المبدأ الذى نتعلمھ من العبارة ؟ 
 ........................................................................................................................  
  ما نوع األسلوب : " ما أجمل أن نبادر باالعتذار ! " ؟ 
 ......................................................................................................................... 

 

 

ب حماس الجماھیر وفى أثناء احتدام المباراة عرقل العب منافسھ فسقط فھذه التحیة تلھ

 على األرض ، أنذر الحكم الالعب المخطىء ، فقام على الفور باالعتذار ...
 

 ما أجمل أن نبادر باالعتذار عندما نخطىء فى حق اآلخرین 
 

 : ......................................... النوع

 ............................................................................................: .... الجملة 

 احتدام  : .................... المرادف  : ..................... المضاد
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 ندوة عن القصة   . 

 الكاتب یروى تجربتھ . 

 قواعد كتابة القصة  . 

 عناصر القصة المحكمة  . 

 

 المضاد الكلمة مرادفھا الكلمة مرادفھا الكلمة
 انتھى بدأ اإلصرار التصمیم تمضي تقضي

 خشونة نعومة بقیت ومكثت عكفت القراءة اإلطالع

 أكره أھوى تحدث تقع اجتماع ندوة

 أسرف أدخر أذاعتھا نشرتھا اشترك شارك

 نفور انبھار مشكلة قدةع محبون ھواة

 أعجز أستطیع صفات سمات أحب أھوى

 الردیئة الجیدة الجسمیة خلقیة أوفر أدخر

 تركت عكفت السمنة البدانة جاءني راودني

 ثانویة /فرعیة  رئیسیة الھزال النحافة شعور إحساس

 النحافة البدانة تتعلق باألخالق ُخلقیة إعجاب انبھار

 البخل الجود الكرم الجود العزیمة اإلرادة

 الغدر الوفاء السیطرة التغلب  
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 تحب منى قراءة القصص والحكایات. ماذا تحب " منى " ؟ 

 في اإلطالع على القصص والحكایات بالجرائد والمجالت. فیم تقضي منى وقت فراغھا؟ 

 موضوع الندوة عن القصة. ما موضوع الندوة التي نظمتھا مدرسة " منى " ؟ 

 معلموا اللغة العربیة بالمدرسة وأحد ُكتاب القصة القصیرة وھواة القصة من  ون للندوة؟من المدعو

 التالمیذ والتلمیذات المدرسة.

 ھوى الكاتب منذ نعومة أظافره قراءة القصص ، فقد كان  ماذا ھوى الكاتب منذ نعومة أظافره؟

 جدیدة.یدخر من مصروفھ لیشتري القصص والمجالت ، وكان یقرأ لیتعلم خبرات 

 تعلم الكاتب خبرات جدیدة بالقراءة. كیف تعلم الكاتب خبرات جدیدة؟ 

 لیتعلم خبرات جدیدة. بأیھما یبدأ اإلنسان : قراءة القصص ، أم كتابة القصص ؟ ولماذا؟ 

 ترتب على عدم دراسة  ما الذي ترتب على عدم دراسة الكاتب لقواعد كتابة القصة في البدایة؟

 لقصة في البدایة فشلة في كتابة القصة.الكاتب لقواعد كتابة ا

 استطاع الكاتب معرفة سبب فشل القصة باإلرادة  كیف استطاع الكاتب معرفة سبب فشل القصة؟

 والتصمیم ألنھ لم یدرس قواعد كتابة القصة .

 فشلت أول محاولة من الكاتب لكتابة القصة ألنھ  لماذا فشلت أول محاولة من الكاتب لكتابة القصة؟

 رس قواعد كتابة القصة.لم ید

 عرف الكاتب قواعد كتابة القصة بأنھ عكف عل القراءة كیف عرف الكاتب قواعد كتابة القصة؟

 فاكتشف قواعدھا.

 لكل قصة أحداث ، وتقع ھذه األحداث في مكان وزمان معینین ، وترتب  ما قواعد كتابة القصة؟

یجب أن یوجد لكل قصة بطل أو ھذه األحداث بحیث یكون للقصة بدایة ووسط ونھایة ، كما 

 شخصیة رئیسیة ومشكلة أو عقدة وحل لھذه المشكلة.

 

 المناقشة
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 ما الفرق بین السمات الُخلقیة والِخلقیة للشخصیة؟ 

 السمات الُخلقیة التي تتعلق باألخالق مثل الجود أو البخل أو الوفاء أو الغدر

 و القصر أو البدانة أو النحافةأما السمات الِخلقیة التي تتعلق بالصفات الجسمانیة مثل الطول أ

 أي المكان الذي تجري فیھ أحداث القصة كالمدرسة أو البیت أو الشارع  ما المقصود بمكان القصة؟

 أو وسیلة المواصالت .

 ھو الوقت الذي تجري فیھ أحداث القصة في الماضي أو الحاضر أو  ما المقصود بزمان القصة؟

 المستقبل.

  معنى المشكلة والحل في القصة أن توجد في القصة مشكلة  القصة؟ما معنى المشكلة والحل في

 ویحاول البطل التغلب علیھا وحلھا.

 القصة الجیدة ھي التي تكثر فیھا محاوالت البطل لحل ھذه المشكلة. كیف تكون القصة جیدة؟ 

 بقراءة القصص وتحدید األحداث والشخصیات والزمان والمكان  متى یمكنك كتابة أجمل القصص؟

 والمشكلة أو العقدة والحل.

 U :  أكمل الجمل اآلتیة بما ھو مناسب-  

 كان الكاتب یدخر من مصروفة لیشتري ....................... •

 حاول الكاتب في البدایة أن یكتب قصة فـ ....................... •

 نشر الكاتب أول قصة لھ في ....................... •

 ...... تقع في مكان معین.لكل قصة ................. •

 یحاول البطل التغلب على ....................... وحلھا. •

 منذ ....................... أظافري وأنا أھوى قراءة ....................... •

 ................ و ...........تُرتب األحداث حیث یكون للقصة بدایة و ........... •

 ................ رئیسة.لكل قصة تبدأ بـ ....... •

 ....................... قد یكون في الماضي أو الحاضر أو المستقبل. •

 ال تسمى القصة قصة إذا خلت من ....................... •
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 : أكمل خریطة المفردات -  

 

 

 

 

 

  : مرادف " تقضى " ......................    مفرد " الجرائد " .......... -ھات............. 

 جمع " صدیقة " ........................           

  فیم تقضى منى وقت فراغھا ؟ 
 ...................................................................................................................... 
 U  ) أمام الصواب و عالمة (     √ضع عالمة (Х   ( : أمام الخطأ فیما یأتى-  
o (      )                                   الكاتب ال یحب قراءة القصص 
o (      )               لكل قصة ألحداث تقع فى زمان ومكان معینین 
o (      )                              نظمت مدرسة منى ندوة عن الرسم 

 
 Uلقوسین : تخیر الصواب لما یأتى مما بین ا-  
  الوفاء ) –البدانة  –للبطل صفات خلقیة مثل            .......................   ( الطول 
  مشكلة )  –شعار  –ال تسمى القصة قصة إذا خلت من .......................  ( علم 
  الصغر  –اآلن  –یھوى الكاتب القصة وقراءتھا منذ .......................  ( الكبر ( 
 U ضع عالمة  أمام العبارة الصحیحة وعالمة  أمام العبارة الخاطئة:ـ 
 (     )    منى تقضي وقت فراغھا في اللعب في النادي. •
 (     )     حضر الندوة أحد ُكتاب القصة القصیرة. •
 (     )      ھوى الكاتب القصة في سن متأخرة. •
 (     )               القراءة الكثیرة تكسب خبرات جدیدة. •
 (     )             نجح الكاتب في كتابة القصة من أول محاولة. •

القصص والحكایات ، وتقضى وقت فراغھا فى  منى صدیقة أمیرة تحب قراءة

 االطالع على القصص والحكایات بالجرائد والمجالت 

 

 : ......................................... النوع

 : ................................................................................................ الجملة 

 تحب  : .................... المرادف  : ..................... المضاد

 التاریخ : .......... / .......... / .........
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 : أكمل خریطة المفردات -  

 

 

 

 

 

 : جمع " الكاتب " ....... " فشلت " ...........    مضاد مرادف " انبھار " ........ - ھات........ 

  لماذا فشل الكاتب فى كتابة القصة ؟ 
 ...................................................................................................................... 
  ماھى عناصر القصة ؟ 
 ....................................................................................................................... 
 ى القصة ؟ كیف ترتب األحداث ف 
 ....................................................................................................................... 
 . اذكر ثالثـًا من قواعد كتابة القصة 
 .......................................  .......................................................................  ..... 
 ما المقصود بمكان القصة وزمانھا ؟ 
 ........................................................................................................................ 
 ما معنى المشكلة والحل فى القصة ؟ 
 ..................................................................................................................... 
  اكتب نوع األسلوب في كل جملة مما یأتي :ـ 

 ! ما أجمل القصة   (...........................................................) 

 .ال تدس حشائش الحدیقة  ...............................)(............................ 

 .أد واجبك على خیر وجھ  (...........................................................) 

 .واللھ لینجحن المجتھد  (...........................................................) 

 

 

وبعد فترة راودنى إحساس كى أكتب قصة ، وحاولت ولكنى فشلت ، ووسط انبھار 

 اإلرادة والتصمیم استطعت معرفة السبب .التالمیذ والتلمیذات أضاف الكاتب : ب

 
 : ......................................... النوع

 : ................................................................................................ الجملة 

 استطیع   ......: .............. المرادف  : ..................... المضاد
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 إحیاء أمجاد الوطن   . 

 ًزابالكفاح یقوى الوطن ویكون عزی . 

 مصر العظیمة ھى الدنیا  . 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "أحمد شوقي" شاعر مصري من شعراء العصر الحدیث من موالید القاھرة درس في فرنسا

 ان اسمھ الشوقیات.و كتب بـــ "أمیر الشعراء" و جمعت أشعاره في دیو
 

 

  حفظ

 و نعید محاسن ماضینـــا  الیوم نسود بوادینـــــــــا 

 ویعین اللھ نشیــــــــــــــده          وطن بالحق نؤیــــــــــده 

 بمآثرنا ومساعینـــــــــــا  ونحسنھ ونزینــــــــــــــھ

 ً ً   نتخذ الشمس لھ تاجـــــــا  وضحاھا عرشاً وھاجـــا

ً یاً أبداً سعیاً سعیـسع  ألثیل المجد وللعلیـــــــــــا  ــــــا

 ولنجعل مصر ھي الدنیــا          ولنجعل مصر ھي الدنیـا      

 

الوطن الحبیب یحتاج منا إلى إعادة بناء لألمجاد السابقة بكفاحنا و عزیمتنا على ضوء الحق 

رض الكنانة و مصر بجمالھا الساحر یحتاج منا أن نحافظ علیھ ورعایة اللھ لنا ألن مصر ھي أ

 حتى تكون بالدنا في أعلى المنازل بین الدول و لتكون مصر ھي أم الدنیا قوالً وفعالً.
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 المرادف الكلمة المرادف الكلمة

 نبنیھ نشیده نسبق نسود

 نجملھ نحسنھ بالدنا وادینا

 نجملھ نزینھ نرجع نعید

 أمجادنا ومكارمنا مآثرنا مزایا محاسن

 جھودنا مساعینا أمجانا السابقة ماضینا

 كقبعة الملو تاج بلد وطن

 رعایة اللھ عین اللھ شدید اللمعان وھاج

ً  أبداً   المنزلة العالیة العلیا دوما

 ندعمھ نؤیده أصیل أثیل

 كرسي الملك عرش الشرف المجد

 المضاد الكلمة المضاد الكلمة

 نقبح نزین نضیع نعید

 مساوئ -عیوب  مآثر مساوئ محاسن

 تكاسل مساع مستقبلنا ماضینا

 القمر الشمس الباطل الحق

 منطفئ وھاج نھدمھ نشیده

 كسل سعى نقبحھ نحسنھ

 السفلى العلیا اآلخرة الدنیا

 جمعھ المفرد جمعھ المفرد

 الدنا الدنیا أودیة /ودیان واد

 مساع مسعى تیجان تاج

 

http://adz4u-owh2010.blogspot.com/�
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 : تعبیر یدل على السبق و الرغبة في التفوق. نسود 
 :سكھم بھ.تعبیر یوحي بارتباط المصریین بوادیھم و تم وادینا 
 :تعبیر یوحي بالتاریخ العریق و الماضي المشرف لمصر. محاسن ماضینا 
 :نكرة للتعظیم. وطن 
 تعبیر یدل على حب المصري للحق و العدل.بالحق نؤیده : 
 :تعبیر یدل على تكریم اللھ لمصر و المصریین. بعین اللھ 
 :تعبیر جمیل یدل على حب المصریین للجمال و الزینة نحسنھ و نزینھ . 
 :تعبیر جمیل یشبھ المآثر بزینة نزین بھا الوطن. نزینھ بمآثرنا 
 :ًتعبیر جمیل یشبھ الوطن بملك یلبس تاجاً و شبھ التاج بالشمس . الشمس لھ تاجا 
  ً  : تعبیر جمیل یشبھ الضحى بعرش یجلس علیھ الوطن.ضحاھا عرشاً وھاجا
 :ًالجتھاد .التكرار للتوكید على شروره العمل و ا سعیاً أبداً سعیا 
 تعبیر یدل على الرغبة في استعادة أمجاد الماضي.ثیل المجد و للعلیاأل : 
 تعبیر جمیل یدل على الحرص على جعل مصر في مقدمة األوطان.ولنجعل مصر ھي الدنیا : 

 

 أمجاد الوطن السابقة طلب الشاعر منا أن نعید وأین نسود ؟  ما الذي طلب منا الشاعر أن نعیده ؟

 ونسود وادى النیل . ھو انتصارات

  بالعزیمة واالصرار .كیف نسود ونسبق غیرنا ؟  

 نؤید الوطن بالحق و نشیده برعایة اللھ و توفیقھ. نؤید الوطن؟ و كیف نشیده؟ كیف 

 الشمس ، حیث شبھھا الشاعر بتاج یلبسھ  ما التاج الذي أشارت إلیھ األبیات التي درستھا؟

 الوطن.

 تصل مصر إلى العلیاء بتوفیق اللھ و سعى و اجتھاد أبنائھا. كیف تصل مصر إلى العلیاء ؟ 

 

 

 

 

 

 المناقشة

 تعبیرات جمالیة

 ؟ذاأیھما أجمل؟ ولما

 نؤیده بالحق  بالحق نؤیده 

أجمل ؛ ألنھ یؤكد حب المصرى األول 
 

 ؟أجمل؟ ولماذاأیھما 

 نعلیھ بمآثرنا  نزینھ بمآثرنا 

 األول أجمل ؛ ألنھ یصور المآثر بالزینة 
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 : أكمل خریطة المفردات -  

 

 

 

 

 

  :اختر الصواب مما بین األقواس 
 نصبح سدود) –نصبح سادة  –(نصبح سوداً   " نسود بوادینا"  معنى 

  أواد)  –ودیان  –(وادیاً            " واد"  جمع 

  حسنة) –محسنة  – ى(حسن           " محاسن" مفرد 

 الذنب) –المعصیة  –( الباطل           " الحق "  مضاد 

  نعرف ) –نھزم  –مرادف " نسود " ........................    ( نسبق 

  نھدمھ ) –نفقده  –مضاد " نشیده "  ........................  ( نضیعھ 

  كیف نسود كما رأى الشاعر؟ 
 ...................................................................................................................... 

 ما الجمال في قولھ "بعین اللھ نشیده" ؟ 
 ...................................................................................................................... 

 

 

 

 

 و نعید محاسن ماضینـــا الیوم نسود بوادینـــــــــا 

 ویعین اللھ نشیــــــــــــــده وطن بالحق نؤیــــــــــده 

 : ......................................... النوع

 ...................................: ............................................................. الجملة 

 نعید   : .................... المرادف  : ..................... المضاد

 تخیر الصواب

 أمجاد العرب  حب الوطن 

....................................... 

 مصر الحضارة

 ......... / .........التاریخ : .......... / .
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  :اختر الصواب مما بین األقواس 

  "ًیوماً) –دوماً  –(مطلقاً    ..................معنى "أبدا 

 ..................      المصریین فقط  – لدنیا ا – لعرب فقط(ا        مصر أم ( 

 .............. لم والمال والعمل ) الع –العمل فقط  –( المال فقط       ..            تتقدم مصر بـ 

 نفسھ وأھلھ ووطنھ )  –أھلھ فقط  –( نفسھ فقط   ھ دور فى خدمة .............كل مواطن ل 

  األمجاد )  –الخسارة  –بالسعى الدائم نحقق ...................         ( الھزیمة 

 U أمام مایلي: (×) أو (√) ضع عالمة 

  ً  ) (   .لألجداد دور في بناء الوطن و للشباب أیضا

  نعید أمجادنا الوطن مرة أخرى.بالحق            ) ( 

 .السعي و االجتھاد یضعف المجتمع             ) ( 

 .مصر ھي الدنیا       ) ( 

 .نبني الوطن بدون رعایة اللھ تعالى              ) ( 

 

  المجد" و جمع " ............. و مضاد "الدنیا".................. مرادف "سعیاً" ھات............... 

  لماذا طالبنا الشاعر بالسعى الدائم ؟ 

 ................................................................................................................ 

 ما قیمة تكرار كلمة " سعیًا " فى البیت األول ؟ 

 .................................................................................................................. 

 كیف تصبح مصر ھي الدنیا؟ 

 ................................................................................................................. 

 ما الجمال في البیت الثاني؟ 

 ................................................................................................................. 

ً سع  ألثیل المجد وللعلیـــــــــــا یاً أبداً سعیاً سعیـــــــا

ولنجعل مصر ھي الدنیـا     ولنجعل مصر ھي الدنیــا       
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 أوال : التعبیر  

  .  اكتب موضوًعا تتحدث فیھ عن قیمة العمل ، وأثره على الفرد والمجتمع 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

  فیھا زمالءك على اإلدخار  اكتب الفتة تحث  

 

 

 

....................................................................................... 
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 ثانیا : من قصة " مغامرات فى أعماق البحار " ، اقرأ ثم أجب : 

 ))  اء كلھا ثقیلة الوزن بدرجة كبیرة،ولكن اإلنسان اآللى حملھا بین أذرعھ الحدیدیةوكانت ھذه األشی((

  ." .................. نوز ....  جمع "" .............. ثقیلةد " مضاأ / ھات : 

 " ................... أذرعمفرد "              

 .................................................. اذكر بعض األشیاء التى كان یحملھا " اإلنسان اآللى " .ب / 

 ....................................................؟ولماذا ؟أیھما أفضل : اإلنسان اآللى أم اإلنسان البشرىج / 

  -) أمام كل عبارة مما یأتى :   Х) أو عالمة (      √د/ ضع عالمة (   

  (          )   . یستطیع اإلنسان اآللى أن یقوم باألعمال الشاقة 

  (          )    . اإلنسان اآللى یعمل بدون توجیھات وتعلیمات 

 عددة : أجب ثالثا : من موضوعات القراءة المت
  - ) اقرأ ، ثم أجب : الریاضة والتسامحمن موضوع ( 

تبدأ المباراة بتصافح الفریقین وتحیة الجماھیر . یعلق األب على ھذا المشھد قائال : إن تصافح (( 
 ))الفریقین یؤكد أن الریاضة تقوم على التنافس الشریف ، وأنھا أساس الحب والسالم 

 ، مفرد "الفریقین" ........ ......اس " .....جمع " أستصافح " ............ ، "  : معنى من الفقرة أ / ھات
 ...................................................................... ؟بم علقت أمیرة واألم على ھذا المشھد ب / 
 ............................................................................... ؟ ماذا حدث أثناء احتدام المباراةج / 

 ؟ ............................................................................ د / عالم تقوم الریاضة ؟ وماذا تعلمنا
 

 رابعًا : النصوص 
  -" :  دعوة للحب والتواصلمن نص " 

 ۩غضوا وال تحاسدوا وال تدابروا .............. ال تبا ۩:  عن أنس بن مالك أن النبى قال
 -تخیر اإلجابة الصحیحة مما بین القوسین : أ / 

 تتأخروا )  –تھربوا  –معنى " تدابروا " ...............................     ( تعرضوا  -
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 تواصلوا )   –تحابوا   –مضاد " تباغضوا " ...........................     ( تصدقوا  -
 عبید )    –عبد      –مفرد " عباد " ..................................     ( عبدان      -

 : مرادف " یشرى " ....................   مفرد " خطوات " ...................... ب / ھات
 مضاد " عدو " ........................                 

 .................................................. ؟ یف السابق فى الفقرة السابقةإالم یدعونا الحدیث الشرج / 
 .........................................................................  أكمل المحذوف من الحدیث الشریف د / 

 
  -خامًسا : القواعد النحویة : 

ذھب األصدقاء فى رحلة لمشاھدة آثار مصر أمال فى المعرفة ، وقدیمة ، ولھذا  UعظیمةU(( حضارة مصر 
 قراءة جیدة ، ولقد رأت الفتیات بین التماثیل ملكات مصر )) UالمصریینUعن عظمة  UاألصدقاءUولقد قرأ 

 أ / أعرب ما تحتھ خط فى العبارة السابقة 
.................................................................................................... 

.................................................................................................... 

.................................................................................................... 
 :  لسابقةاستخرج من الفقرة اب / 
 .............................. مفعوال ألجلھ ................................     مفعوال مطلقـًا 
 ............................... ظرفـًا .............................. وبین نوعھ 
 ..................................................... جمع مذكر سالمـًا........ 

  -ج / اختر اإلجابة الصحیحة مما بین القوسین : 
o  قضائنا ) –قضاءنا  –..................... عادل       ( قضاؤنا 
o  المتفوقون )  –المتفوقین  –یكرم المدیر ............       ( المثفوقان 

 
  -/ حول الجملة التالیة إلى المثنى المذكر مرة وإلى الجمع مرة أخرى :  د

 )) یخلص ھذا العامل فى حب وطنھ(( 
.............................................................................................................. 
.............................................................................................................. 

 الخط العربى  -سادًسا : 
  -اكتب بخط النسخ مرة وبخط الرقعة مرة أخرى : 
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 )) حافظ على نظافة مدرستك(( 
........................................................................................................  

  -خامًسا : القواعد النحویة : 
ق بالجمال ، وشعبھا طموح یعمل لیال ونھاًرا ابتغاء رفعة ھذا الوطن ، ویبذل (( مصر بلد الخیر ، تشر

 أبناؤه جھدًا مخلًصا ویسعون سعیًا یؤدى إلى الرقى والرفعة والمجد ))
   -تخیر اإلعراب الصواب مما بین القوسین : أ / 

 فاعال )  – خبًرا –( مبتدأ   .............................................." بلد "  
 ظرف زمان ) –حاال  –( مفعوال بھ   .............................................." لیال " 
 مفعوال بھ ) –تمییًزا  –( ظرف مكان  .............................................." جھدًا "

   -ب / ھات من الفقرة السابقة : 
 ........  وبین عالمة إعرابھ ..............................مفعوال مطلقًا ..................

 مضافًا إلیھ ............................. 
 مبتدأ ...................................  واذكر عالمة إعرابھ .............................

 مفعوال ألجلھ ..........................
  -:   ة المثنىحول الفاعل إلى صیغج / 

 )) حافظ المواطن على المرافق العامة(( 
.............................................................................................................. 

 الخط العربى  -سادًسا : 
 -اكتب بخط النسخ مرة وبخط الرقعة مرة أخرى : 

 )) م تسعدوا فى حیاتكمعلیكم بالتسامح والسال(( 
........................................................................................................ 
....................................................................................................... 
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 الصفحة عالموضو الدرس

 ٤۹ (حفظ) سلیمان والھدھد  األول

 ٥٤   األمل والوفاء  الثانى

 ٥۹   الطبیب الصغیر الثالث

 ٦٤ (دراسة)  الثعلب والدیك الرابع

 ٦۹ نموذج امتحان  المراجعة
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 . تھدید ووعید ≅          .  القیادة الحكیمة أساس الملك ≅

 عبادة الشمس من دون اللھ ≅ظمة ملك بلقیس     ع ≅غیاب وتبریر        ≅

 القدرة والوحدانیة للھ تعالى ≅اتباع ملكة سبأ طریق الشیطان          ≅

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أعطى اللھ لسلیمان علیھ السالم الملك و النبوة فقد كان مما أعطاه اللھ أن وھبھ ملكة 

مخاطبة الطیر و تسخیر الحبة بأمر اللھ ، و كان الطیر في یصطفون موعد محدد 

لیمان علیھ السالم ولما لم یجد سلیمان علیھ السالم الھدھد موجوداً بینھم ظن أمام س

أنھ خالف أوامره فتوعد بالعذاب إن لم یكن ھناك سبب قوي لغیابھ، و بعد قلیل برر 

الھدھد سبب الغیاب بأنھ رأى عجباً ، رأى امرأة و ھي ملكة سبأ تسجد للشمس و 

الى ، و ھي امرأة أعطاھا اللھ ملكاً كبیراً و قومھا یسجدون للشمس بدالً من اللھ تع

قصوراً و نعیماً فاستغرب الھدھد (وھو حیوان) من عبادة الناس لغیر اللھ تعالى و في 

 النھایة یقر و یعترف الھدھد بوحدانیة اللھ.
 

بَنَّھُ َعذَابًا شَ  ِدیًدا أَْو َألَْذبََحنَّھُ أَْو َوتَفَقََّد الطَّْیَر فَقَاَل َما ِلَي ال أََرى اْلُھْدُھَد أَْم َكاَن ِمَن اْلغَائِبِیَن ۞َألَُعذِّ
بِیٍن ۞ فََمَكَث َغْیَر بَِعیٍد فَقَاَل أََحطُت بَِما لَْم تُِحْط بِِھ َوِجئْتَُك ِمن َسبٍَإ بِ  نَبٍَإ یَِقیٍن لَیَأْتِیَنِّي بُِسْلَطاٍن مُّ

 َوقَْوَمَھا یَْسُجُدونَ َعِظیٌم ۞َوَجدتَُّھا  ۞إِنِّي َوَجدتُّ اْمَرأَةً تَْمِلُكُھْم َوأُوتِیَْت ِمن ُكّلِ َشْيٍء َولََھا َعْرشٌ 
الَّ ِللشَّْمِس ِمن ُدوِن اللَِّھ َوَزیََّن لَُھُم الشَّْیَطاُن أَْعَمالَُھْم فََصدَُّھْم َعِن السَّبِیِل فَُھْم ال یَْھتَُدوَن۞ أَ 

اللَّھُ ال إِلَھَ إِالَّ  ْعلَُم َما تُْخفُوَن َوَما تُْعِلنُونَ یَْسُجُدوا ِللَِّھ الَِّذي یُْخِرُج اْلَخْبَء فِي السََّماَواِت َواألَْرِض َویَ 
 ُھَو َربُّ اْلعَْرِش اْلعَِظیِم۞

  دراسة
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 معناھا الكلمة معناھا الكلمة

 صادق أكید یقین تطلب تفقد

 تسیطر علیھم تملكھم أجد أري

 أعطیت أوتیت أعاقب أعذب

 كرسي الملك العرش یجیئني یأتیني

 حسن زین واضحة مبین

 علمت أحطت یخضعون یسجدون

 نبات) -المستور (مطر الخبء خبر نبأ

 غیر دون تظھرون تعلنون

 بقى مكث صاحب رب

 أبعدھم صدھم حجة سلطان

 المضاد الكلمة الجمع المفرد

 أھمل تفقد الطیر الطائر

 یضلون یھتدون أعمال عمل

 قبح زین عظماء عظیم

 حقیر عظیم أشداء شدید

 رغبھم صدھم آلھة ھلإ

 جھلت أحطت الشیاطین الشیطان

 الحاضرین الغائبین السبل لسبیلا

 ھین شدید أرباب رب

 انصرف مكث عروش عرش

   الھداھد الھدھد
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 : "تعبیر جمیل یدل على حسن القیادة. "تفقد الطیر 
 :"ھام للتعجب.الفاء للسرعة ، و االستف "فقال مالي ال أرى الھدھد 
 "ًتعبیر یدل على غضب سلیمان و فیھ توكید. "ألعذبنھ عذاباً شدیدا : 
 "تعبیر یؤكد ما قبلھ من التعذیب. "ألذبحنھ : 
 "تعبیر یدل على عظمة ذنب الھدھد مما یستدعي حجة قویة .  "یسلطن مبین : 
 "تعبیر یدل على عظمة ما عرفھ الھدھد. "أحطت بما لم تحط بھ : 
  تضاد یقوي المعنى و یوضحھ. تحط":"أحطت ، لم 
 "تجانس صوتي بین اللفظین یحدث جرساً موسیقیاً. "سبأ ، نبأ : 
 "أسلوب مؤكد بـ "إن" یدل على عظمة و قوة بلقیس. "إني وجدت امرأة تملكھم : 
 " تعبیر یدل على عظمة ملكھا. "وأوتیت من كل شيء : 
 "م وجحودھم.: تعبیر یدل على كفرھ "یسجدون للشمس من دون اللھ 
 :"..... تعبیر یدل على إغراء و إغواء الشیطان لھم. "وزین لھم الشیطان 
 "الفاء للسرعة في غوایة الشیطان لھم. "فصدھم عن السبیل : 
 "..... استفھام غرضھ التعجب و االستنكار. "أال یسجدوا للھ : 
 : "تعبیر یدل على قدرة اللھ تعالى و استحقاقھ للعبادة. "یخرج الخبء 
 "تضاد یقوي المعنى و یوضحھ. "السموات ، األرض : 
 "تعبیر یدل على عظمة قدرة اللھ وسعة علمھ. "ویعلم ما تخفون و ما تعلنون : 
 ، تضاد یقوي المعنى و یوضحھ. تعلنون" :  "تخفون 
 "تعبیر یدل على تفرد اللھ تعالى بالوحدانیة و العبادة. "اللھ ال إلھ إال ھو رب العرش العظیم : 

 

 

  لسلیمان علیھ السالم؟ –سبحانھ و تعالى  –ماذا أعطى اللھ 
o .سخر اللھ لسلیمان الجن و الطیر باإلضافة للملك و النبوة 

 لماذا لم یحضر الھدھد مجلس سلیمان علیھ السالم؟ 
o .ألنھ رأى عجباً من قوم یسجدون للشمس من دون اللھ فأحضر الخبر لسلیمان علیھ السالم 

 غضب غضباً شدیداً وتوعد الھدھد.  السالم من غیاب الھدھد؟ ما موقف سلیمان علیھ 
 ال ، ألن اللھ أخبرنا قائالً "فمكث غیر بعید" . ھل طال غیاب الھدھد عن المجلس؟ 
 أغواھم بعبادة الشمس من دون اللھ .  بم أغوى الشیطان أھل سبأ؟ 
 صف اعتقاد الھدھد كما فھمت من اآلیات؟ 

o یاً فقال: "أال یسجدون للھ الذي یخرج الخبء" اعتقد الھدھد اعتقاداً وحدان. 

 

 تعبیرات جمالیة

 المناقشة
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  :اختر الصواب مما بین القوسین 

 الطیران) –الطائر  –(الطیور    "الطیر" : مفرد

 الھدھدون) –الھداھد  –(الھدھود    "الھدھد" : جمع

 المبصرین) –النائمین  –(الحاضرین    "الغائبین" :  مضاد

 قابل) –عرف  –ث (تطلب و بح   "تفقد" :  مرادف

 لماذا بحث سلیمان عن الھدھد؟ 

 ................................................................................................................. 

 ماذا أفاد االستفھام في " مالي ال أرى الھدھد ؟ 

 ................................................................................................................. 

  فى قولھ " وتفقد الطیر " ؟ ما الجمال 

 ......................................................................................................... 

 

 

  : ھات من اآلیة 

  " واألخرى مضاد " خفى " ...................كلمتین إحداھما بمعنى " أعاقبھ ،  .................. 

  و مضاد "مبین" ...................  مرادف "سلطان" ھات........................ 

  ؟وتوعد الھدھد بالعقاب  –علیھ السالم  –شدد سلیمان لماذا 

 ................................................................................................................. 

 ما الجمال في قولھ تعالى: "ألعذبنھ أو ألذبحنھ" ؟ 

 ................................................................................................................. 

 

 

 ل تعالى: " وتفقد الطیر فقال مالي ال أرى الھدھد أم كان من الغائبین"قا

 

 قال تعالى " ألعذبنھ أو ألذبحنھ أو لیأتیني بسلطان مبین"

 

 التاریخ : .......... / .......... / .........
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U أمام ما یلي: (×) أو (√) ضع عالمة 

 الھدھد فوجده أمامھ      –علیھ السالم  –سلیمان  طلب     )  ( 

  علم الھدھد عن ملكة سبأ ما لم یعلمھ سلیمان                 )  ( 

 لیمان علیھ السالممعرفة الھدھد بقوم سبأ أقل من معرفة س ) ( 

 .كان الھدھد یقوم بمھمة عظیمة            ) ( 

 .ابتعد الشیطان عن قوم سبأ     ) ( 

  سبأ یعبدون اللھ تعالى. أھلكان    ) ( 

                              جاءت قصة الھدھد فى سورة النمل)  ( 

                              سخر اللھ لسلیمان الجن فقط لخدمتھ)  ( 

  تكشف عدلھ       –علیھ السالم  –قصة الھدھد مع سلیمان)  ( 

 

 

 جمع "نبأ"  ................. ،مضاد "بعید" ... ، ............مرادف "مكث"  ھات.................... . 

 ما السبب الذي طرحھ الھدھد على سلیمان علیھ السالم؟ 

 ................................................................................................................. 

 سالم عذر الھدھد ؟ و لماذا ؟ھل قبل سلیمان علیھ ال 

 ................................................................................................................. 

 ما الجمال في " أحطت بما لم تحط بھ" ؟ 

 ................................................................................................................. 

 U :اقرأ ثم اختر الصواب 

 

  : كالھما معاً) –المطر فقط  –(النبات فقط     الخبء ھو 

 : "تقابل) –تضاد  –(ترادف   بین "السموات و األرض 

  االستفھام) –التعجب  –(تقویة المعنى  التضاد بین "تخفون و تعلنون" یفید 

 "فمكث غیر بعید فقال أحطت بما لم تحط بھ وجئتك من سبأ بنبأ یقین"

 

 "أال یسجدون للھ الذي یخرج الخبء في السموات و األرض و یعلم ما تخفون و ما تعلنون"
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 تشجیع المعلمة ألمل                   الحزن یكسو وجھ أمل 

  إصرار أمل على النجاح               نبأ محزن ألمل 

  أمل على منصة التتویج 

 

 المضاد الكلمة مرادفھا الكلمة مرادفھا الكلمة

 سعیدة مكتئبة سریعة وثایة اعتمدت علیھ استندت

 تتوقف تتابع یشجعھا ویحثھا یدفعھا تتواصل تتتابع

 بعد مقربة عقب أو بعد إثر قرب مقربة

 قسوة حنو منزلة مكانة عطف حنو

 جھلت ادركت زیارة عیادة شدید بالغ

 حمقاء –غبیة  ذكیة أكملت أتمت عرفت أدركت

 السابق التالي عزیمة ھمة الترحیب الترحات

 الیأس األمل جمع حشد لبست ارتدت

 التخلف التفوق   تبعث تبث

 الغدر الوفاء    
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 جلست أمل في حفل المدرسة في آخر الصف . ن جلست أمل في حفل المدرسة ؟أی 

 نھا كانت عاجزة ، فلم تستطع أن تشترك مع زمالئھا في فقرات الحفل.أل ما سر اكتئاب أمل؟ 

 سباق الكراسي الموسیقیة ، وفرقعة البالونات باألرجل وسباق الجري. ما فقرات الحفل؟ 

 كان أمل تتابع فقرات الحفل وھي مكتئبة حزینة وفقرات  لحفل؟صف حال أمل وھي تشاھد فقرات ا

الحفل تتتابع من لعبة سباق الكراسي الموسیقیة إلى فرقعة البالونات باألرجل إلى سباق الجري ، 

 وفي نھایة كل فقرة تصفق وتتقاطر من عینیھا الدموع.

 ى كتفیھا ألنھا عرفت ما لتحنو علیھا وتسمح دموعھا وتربت عل لماذا اقتربت المعلمة من أمل؟

 یجول في ذھن أمل.

 إلى غرفة األنشطة بالمدرس إلى أین اتجھت المعلمة وأمل بعد انتھاء الحفل؟ 

 طلبت المعلمة من أمل أن تأتي معھا لتتعلم لعبة جدیدة. ماذا طلبت المعلمة من أمل؟ 

 ندما طلبت منھا المعلمة تعجبت أمل ع لماذا تعجبت أمل عندما طلبت منھا المعلمة تعلم لعبة جدیدة؟

 تعلم لعبة جدیدة ألنھا عاجزة ولم تستطع اللعب والجري.

 تحدثت المعلمة مع والدة أمل لتوافقھا على اشتراك  لماذا تحدثت المعلمة مع والدة أمل ؟ ومتى ؟

 أمل في النادي وكان ذلك في المساء.

 شترك فیھا.كانت تفكر أمل في النادي واللعبة التي ست فیم كانت تفكر أمل؟ 

 استقبلت المعلمة أسرة أمل بالترحاب كیف استقبلت المعلمة أسرة أمل؟ 

 الریاضة التي مارستھا أمل " السباحة". ما الریاضة التي مارستھا أمل؟ 

 بثت المعلمة في أمل : األمل واإلصرار على التفوق. ما الذي تبثھ المعلمة في " أمل " ؟ 

 النبأ ھو إصابة معلمتھا في حادث سیارة ونقلت على إثره  ومتى ؟ ما النبأ الذي تلقتھ أمل ھاتفیاً ؟

 إلى المستشفى وكان ذلك ذات مساء.

 المناقشة
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 كان وقع الخبر على أمل مؤلماً ألن المعلمة كان لھا مكانة  كیف كان وقع الخبر على أمل ؟ ولماذا؟

 كبیرة في قلبھا.

 لى المستشفى لزیارة معلمتھا.اصطحبت أمل والدیھا إ إلى أین اصطبحت أمل والدیھا ؟ ولماذا؟ 

 بدأت العالقة الطیبة بین أمل والمعلمة من یوم الحفل. متى بدأت العالقة الطیبة بین أمل والمعلمة؟ 

 ألنھا أصیبت في حادث سیارة ونُقلت إلى المستشفى. لماذا لم تحضر المعلمة التدریب؟ 

 ال تنسي یا أمل وعدتني بھ. كلمات المعلمة ما الذي تردد في ذھن أمل في أثناء تدریباتھا؟ : 

 أتمت أمل التدریب بھمة ونشاط. كیف أتمت أمل التدریب؟ 

 الجائزة التي حصلت علیھا أمل المیدالیة الذھبیة. ما الجائزة التي حصلت علیھا أمل؟ 

 یدل على حبھا لھا وارتباطھا وتعلقھا  عالم یدل اتجاه أمل إلى أحضان معلمتھا بعد التتویج ؟

 فاء بجمیلھا.بمعلمتھا وو

  : أعد قراءة الدرس ، ومن خالل فھمك حدد عناصر القصة-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  عناصر القصة 

 المكــان 

...................................... 

 

 الشخصیات 
...............................................

...............................................
............................................ 

.......................................الحدث
...............................................

...............................................
........................................... 

 

 الــزمـان

..................................... 

 
مشكلة والحل ال

...............................................

...............................................
........................................... 
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 : أكمل خریطة المفردات -  

 

 

 

 

 

  مضاد " ذكیة " ...............األلعاب " ............. ، مفرد " ...." تجیدى " ......ما مرادف ، .... 

  بم وصفت المعلمة أمل ؟ .............................................................................. 

  ما سبب ابتسامة المعلمة ؟............................................................................. 

  ما الریاضة التى مارستھا أمل ؟........................................................................... 

 

 

 

  محزن. ، مضاد " .حادث " .............."  جمع... ، .." إثره " .........ما مرادف ............. ". 

 ما الخبر الذى تلقتھ أمل ؟ ...................................................................................... 

 قوسین : تخیر اإلجابة الصحیحة مما بین ال-  

  سعیدة )  –مندھشة  –شاھدت أمل فقرات الحفل وھى .........................  ( مكتئبة 

  األم )  –األب  –أقنعت المعلمة .................... بممارسة أمل للریاضة   ( الجمیع 

  سعادة ) ال –الوفاء  –احتضان أمل للمعلمة عند تحقیق النصر یدل على ............. ( اإلصرار 

 

 

 ابتسمت المعلمة وقالت : أنت تلمیذة ذكیة ، ویمكن أن تجیدى كثیًرا من األلعاب 

 : ......................................... النوع

 : ................................................................................................ الجملة 

 ذكیة    : .................... المرادف  : ..................... المضاد

ت مساء تلقت أمل اتصاال ھاتفیا یحمل نبأ محزنًا ؛ لقد أصیبت معلمتھا فى حادث سیارة وذا
 نقلت على إثره إلى المستشفى 

 .التاریخ : .......... / .......... / ........
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 : أكمل خریطة المفردات -  

 

 

 

 

 

  : تخیر اإلجابة الصحیحة مما بین القوسین-  

 التكریم )  –الترحیب  –مرادف " الترحاب " ........................ ( السعادة  •

 الماضى )  –الالحق  –مضاد " التالى " ............................. ( السابق  •

 ھما معًا ) –النوادى  –............................ ( األندیة جمع " النادى " .. •

  مكتئبة. ، مضاد " ....لعبة " ..........."  جمع.. ، " استندت " ...........ما مرادف ............. ".. 

 ؟ ما الریاضة التى تمارسھا أمل ....................................................................... 

 اذكر ما أثبتتھ المعلمة ألمل ......................................................................... 

 ما الذى دفع أمل للرغبة فى التفوق ؟ ....................................................................... 

 

 

 

 

 

 .................................: ........ النوع

 : ................................................................................................ الجملة 

 ارتدت      : .................... المرادف  : ..................... المضاد

ى مع والدیھا واستقبلتھم المعلمة بالترحاب ثم أخذت وفى الیوم التالى توجھت أمل إلى الناد
 بید أمل بعد أن ارتدت مالبس السباحة ، وبدأت معھا أول درس من دروس السباحة 
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       فارس فى طریقھ إلى منزلھ                القلق یتسرب إلى نفس فارس 

           مفاجئة مؤلمة         حسن التصرف   أعراض مرض السكر 

  وصول سیارة اإلسعاف 
 

 

 

 المضاد الكلمة مرادفھا الكلمة  مرادفھا الكلمة

 الضوضاء السكون الفزع الھول الھدوء السكون

 تُبشر تُنذر دمعة العین عبرة یُغطي یُخیم

 یذبل / ینطفئ یومض ضعف فتور تخوف نذرتُ 

 یقلق یطمئن تغیر لونھ شحوب الوجھ یلمع  یومض

ه اضطرت ألجأت  تقطعت تتابعت في الحال لتوَّ

 صحیح مریض ینتظر یترقب یسرع یستحث

 قلیل غزیر تحیر دھش جوانب أطراف

 یبتعد یقبل فھم وعرف أدرك یسلي یؤنس

 نسى كرتذ فحصھا وقع الكشف  یدخل یتسرب

 تبتعد تقترب    

 یُبطئ یستحث    

 بدأ انتھى    

http://adz4u-owh2010.blogspot.com/�
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 ك�ان الس�كون یُخ�یم عل�ى المك�ان ، والس�ماء تن�ذر  صف حالة القریة في أثناء عودة فارس إلى بیتھ؟

 بالرعود ، والبرق یومض وشوارع القریة ھادئة

 وجد فارس شوارع القریة ھادئة. كیف وجد فارس شوارع القریة؟ 

 ألجأت برودة الجو الناس إلى منازلھم ، لیستدفئوا أمام مواقدھم. دة الجو على الناس؟ما أثر برو 

 لجأ الناس إلى منازلھم لیستدفئوا أمام مواقدھم. لماذا لجأ الناس إلى منازلھم؟ 

 ینتھي حوالي الساعة الثالثة عصراً. متى ینتھى الیوم الدراسي عند فارس؟ 

 ن فارس یسرع إلى منزلھ لیعود إلى أمھ لیؤنس وحدتھا.كا لماذا كان فارس یسرع إلى منزلھ؟ 

 تسرب القلق إلى نفس فارس ألنھ دق ج�رس الب�اب ع�دة م�رات  لماذا تسرب القلق إلى نفس فارس؟

 ولم تفتح لھ أمھ الباب ، فقد تعود أن تكون أمھ بانتظاره عندما یعود من مدرستھ.

 أن في حقیبتھ مفتاحاً فأخرجھ وفتح الباب.دخل فارس المنزل عندما تذكر  كیف دخل فارس المنزل؟ 

 وجد فارس أمھ ملقاة على األرض ومغمي علیھا. كیف وجد فارس أمھ ؟ 

 انتفض فارس وكان یسقط م�ن ھ�ول المفاج�أة  ماذا حدث لفارس عندما وجد أمھ ملقاة على األرض؟

 اً ألنقذ أمي الحبیبة.، ونزلت من عینة عبرة ، ولكنھ تمالك نفسھ ، وقال في نفسھ : یجب أن أفعل شیئ

 رقم اإلسعاف.۱۲۳تمالك نفسھ ، واتصل على الفور برقم  ماذا فعل فارس لینقذ أمھ؟ 

 رقم اإلسعاف ۱۲۳اتصل برقم  ما الرقم الذي اتصل بھ فارس؟ 

 كانت األم تنظر إلى المطبخ ألنھا كانت ترید من فارس أن یصنع  لماذا كانت األم تنظر إلى المطبخ؟

 الماء والسكر مع زیادة نسبة السكر لتفیق من غیبوبة السكر.لھا شراباً من 

 تذكر درساً من دروس العلوم عن مریض السكر ، وأعراض غیبوبة السكر  ماذا تذكر فارس؟ 

 شحوب الوجھ ، ورعشة باألطراف ودوخة ، وعرق غزیر. ما أعراض غیبوبة السكر؟ 

 المناقشة
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 عن�دما عل�م ف�ارس أن أم�ھ تع�اني  ر؟كیف تصرف فارس عندما علم أن أمھ تعاني م�ن غیبوب�ة الس�ك

من غیبوبة السكر أسرع إلى المطبخ وصنع شراباً من الماء والسكر مع زیادة نسبة الس�كر ، وس�اعد 

 أمھ على تناولھ وھو یترقب في خوف نتیجة ما یحدث.

  سبب دھشة الطبیب عندما حكى لھ فارس ما حدث ألمھ وما قدمھ لھا. ما سبب دھشة الطبیب ؟ 

 قال الطبی�ب : لق�د أنق�ذت وال�دتك ،  الطبیب لفارس عندما حكى لھ ما فعلھ ؟ وماذا وقع لھ؟ ماذا قال

 وتوقع لھ أن یكون طبیباً بارعاً في المستقبل.

 أخ��ذت ابنھ��ا ب��ین أحض��انھا فرح��ة بابنھ��ا الطبی��ب  م��اذا فعل��ت األم عن��دما ع��ادت لھ��ا بع��ض قواھ��ا؟

 ب الصغیر.الصغیر،  وقالت األم في صوت متقطع : مرحى بالطبی

 أن یكون طبیباً یخفف آالم المرضى. ما الحلم الذي ظل فارس یعمل من أجلھ؟ 

  : أعد قراءة الدرس ، ومن خالل فھمك حدد عناصر القصة-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  عناصر القصة 

 المكــان 

...................................... 

 

 الشخصیات 
..............................................

..............................................
.............................................. 

......................................الحدث
..............................................
..............................................
.............................................. 

 

 الــزمـان

..................................... 

 

المشكلة والحل 
..............................................
..............................................

............................................. 
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  : مرادف " ھول " ................ ، جمع " عبرة " ................ ھات 

  ما المفاجأة التى ذكرتھا الفقرة ؟ 

 ............................................................................................................. 

  ماذا فعل فارس لینقذ أمھ ؟ 

 ............................................................................................................. 

 

 

 

  : مرادف " غیبوبة " ................ ، جمع " الوجھ " ................ ھات 

 مفرد " أعراض " ................. ، مضاد " تذكر " ................                  

  ؟  أعراض غیبوبة السكرما 

 ............................................................................................................. 

  وما واجبنا نحوھا ؟؟  ما وظیفة سیارة اإلسعاف 

 ............................................................................................................. 

  ماذا قال الطبیب لفارس عندما حكى لھ ما فعلھ ؟ 

 ............................................................................................................. 

 

 

 

كنھ تمالك نفسھ انتفض فارس وكاد یسقط من ھول المفاجأة ، فنزلت من عینھ عبرة ، ول
 وقال فى نفسھ : یجب أن أفعل شیئا ألنقذ أمى الحبیبة 

وسرعان ما تذكر درًسا من دروس العلوم عن مریض السكر ، وأعراض غیبوبة السكر من 
 وعرق غزیر شحوب الوجھ ، ورعشة باألطراف ودوخة 

 التاریخ : .......... / .......... / .........
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U   ضع عالمة  أمام العبارة الصحیحة وعالمة  أمام العبارة الخاطئة:ـ 
 (      )    كانت شوارع القریة ھادئة في أثناء عودة فارس. •

 ) (          نظر فارس إلى السماء فوجدھا صافیة. •

 (      )     بیت فارس موجود في أطراف القریة. •

 (      )      جلس الناس أمام مواقدھم لیستدفئوا. •

 (      )                كان فارس عائداً من النادي. •

 (      )   كان فارس یسرع في سیره لیعود إلى أمھ لیؤنس وحدتھا. •

 )    (      قلق فارس عندما دق جرس الباب ولم تفتح أمھ. •

 (      )    تعود فارس أن یرجع فیجد أمھ بانتظاره أمام الباب. •

 (      )     اضطر فارس إلى كسر الباب لیدخل البیت. •

 (      )   ظل فارس یصرح حتى وقع على األرض مغمي علیھ. •

 (      )     عنف الطبیب فارس على ما فعلھ مع أمھ. •

 
 أكمل الجمل اآلتیة بما ھو مناسب:ـ 
 ق ضوء یلمع في السماء یسبق ................................البر •

 كان فارس ................................ في السیر إلى بیتھ. •

 فارس یسرع إلى أمھ ................................ •

 كرر فارس دق جرس الباب ................................ •

 .............................لم یفتح الباب وأحس فارس بـ ... •

 كان فارس یسیر في الشارع والسماء تنذر بـ ................................ •

 تذكر فارس أن في ................................ مفتاحاً. •

 قال فارس في نفسھ یجب أن أفعل شیئاً ................................ أمي. •

 الشراب وھو یترقب في ................................ شدید. ساعد فارس أمھ في تناول •

 اتصل فارس على الفور برقم ................................ •
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 مكر الثعلب .  

 ذكاء الدیك . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 معناھا الكلمة معناھا الكلمة معناھا الكلمة

 حمد شوقي" شاعر مصري من شعراء العصر الحدیث من موالید القاھرة درس في فرنسا"أ

 و كتب بـــ "أمیر الشعراء" و جمعت أشعاره في دیوان اسمھ الشوقیات.
 

 دراسة 

 الواعظینـا ثیــــــــــــــاب فى             یومـــــــــــــــــــا الثعلب برز

 اكرینــــــــــــــاالمــ یسب و                 یھــــدى األرض فـــى فمشى

 العـــــــــــالمینـــــــــــــــا إلھ                 للھ الحمــــــــــــــــــد یقول و

 التــائبینــا كھــــــــــــف فھو                 توبـــوا اللھ عبـــــــــــــــاد یا

 اھدینـــــــــــاالز عیش عیش                 الـــــ  إن الطیر فى ازھدوا و

 فینـــا الصــــــــــــــبح لصالة                 یؤذن الدیــــــــــــك اطلبوا و

 الناســـــــــــــكینــــا إمام من                رســـــــــــــــــول الدیك فأتى

 دینــــاالمھت أضــــــــــــــل یا                عـــذرا:  الدیك فأجــــــــــاب

 الصـــــــــــالحینا جدودي عن               عنـــــــى الثعلـــــب بلــــــــغ

 العارفینـــــــــــــــــا قول قول               الـــــ خیر و قالــــــــــوا إنھم

 دینـــــــــــــــــــا للثعـــلب أن               یومـــــــــــا ظن من مخطىء
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 الثعلب.:تعبیر جمیل یدل على خداع  فى ثیاب الواعظین 

 زعیم إمام الشكر الحمد ظھر برز

اتوبو مالبس ثیاب  الزاھدین الناسكین عودوا للھ 

نآبائى األولی جدودى مالذھم كھف التائبین الناصحین الواعظین  

 عھد دین اتركوا ازھدوا یرشد یھدى

   ادعوا اطلبوا یشتم یسب

   حضر و جاء أتى المخادعین الماكرین

 عكسھا الكلمة عكسھا الكلمة عكسھا الكلمة
رفینالعا المترفین الزاھدین اختفى برز  الجاھلین 

 مصیب مخطئ المنعمین الناسكین العصاه الواعظین

 تیقن و تأكد ظن أھدى أضل یضل یھدى

   الفاسقین الصالحین یمدح یسب

   شر خیر المخلصین الماكرین

 الجمع المفرد الجمع المفرد الجمع المفرد
 الصالحین الصالح ثیاب ثوب الثعالب الثعلب

نالواعظی الواعظ آلھة إلھ  العارفین العارف 

 أقوال قول الماكرین الماكر كھوف كھف

 أدیان دین عباد عبد دیوك/ دیكھ دیك

 جدود جد الطیر الطائر صلوات صالة

   الناسكین الناسك رسل رسول

   الزاھدین الزاھد أئمة إمام

   المھتدین المھتدى مخطئون مخطئ

 تعبیرات جمالیة

http://adz4u-owh2010.blogspot.com/�
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 فعالن مضارعان یدالن على التجدد و االستمرار.یسب-یھدى : 

 أسلوب نداء غرضھ التنبیھ و الحث على عبادة اللھ.یا عباد اللھ : 

 أسالیب أمر غرضھا النصح و اإلرشاد.اطلبوا-ازھدوا-توبوا: 

 تعبیر جمیل یوحى برحمة اللھ فى تقبل التوبة ، و فیھ سبب لما قبلھفھو كھف التائبین:. 

 أسلوب مؤكد ب إن یدل على ضرورة الزھد.إن العیش عیش الزاھدین: 

 سبب لألمر الذي أمره الثعلب.یؤذن لصالة الصبح: 

 تشبیھ للدیك بإنسان یأتیھ رسول لیخبره.فأتى الدیك رسول: 

 تشبیھ ساخر للثعلب بأنھ إمام للناسكین دلیال على بعد ذلك.إمام الناسكین : 

 نسان یجیب.:تشبیھ للدیك بإأجاب الدیك 

 نداء فیھ تعجب و استھزاء بالثعلبیا أضل المھتدین: 

 تشبیھ للثعلب و الدیك بشخصین.بلغ الثعلب عنى: 

  كلمة توحي بأن الثعلب ماكر منذ قدیم األزل.جدودي : 

 أسلوب مؤكد ب إن و تشبیھ للدیوك بأشخاص یتكلمون.إنھم قالوا: 

 ورة االستفادة من الماضي.:تعبیر جمیل یدعو إلى ضرخیر القول قول العارفین 

 فعل یفید الشك و یدل على أن المكر صفة ثابتة فى الثعالب.ظن: 

 

  ثیاب الدین لنیل أغراضھ. فيأصف الثعلب بأنھ مخادع و ماكر و یتخفى  النص؟ فيبم تصف الثعلب 

 یس لھا عھد رفض الدیك طاعة أمر الثعلب و قال إن الثعالب ل بم رد الدیك على الثعلب؟ و بم تصف الدیك؟

 و ھو رد یدل على الذكاء و حسن التصرف و االستفادة من الخبرات السابقة.

  أن دعاة لیؤذن لصالة الصبح. ھيالحیلة  ساقھا الثعلب لیستدرج الدیك؟ التيما الحیلة 

  حتى یأمن الدیك مكر الثعلب و یحضر لیؤذن  لحم الطیور؟ فيلم طالب الثعلب بقیة الحیوانات بالزھد

 ھ الثعلب.فیفترس

 

 

 المناقشة

 برز الثعلب یومــــــــــــــا           فى ثیاب الواعظینـا

 و یسب المــاكرینــاى األرض یھدى           فمشى فـــ

 التاریخ : .......... / .......... / .........

http://adz4u-owh2010.blogspot.com/�
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 مفرد "العالمین" .........ب" .......... ، و جمع "الثعل.برز" ...........مرادف " ھات ، ............ 

 .اشرح البیت األول بأسلوبك 

 ................................................................................................................ 

 الجمال في قولھ (فى ثیاب الواعظینا)؟ ما 

 ................................................................................................................... 

 

 

 

 

 :اختر الصواب مما بین األقواس 
 ابعدوا)-أحضروا-معنى "اطلبوا" :                (اتصلوا •

 الزھود)-الزاھد-:             (الزھید مفرد "الزاھدین" •

 قبر)-موت-مضاد "عیش"  :               (لحم •

 صالتون)-صلوات-جمع "صالة" :                 (صلون •

 .اشرح األبیات بأسلوبك 
 ................................................................................................................... 

  "؟.......................................................ما الجمال فى النداء "یا عباد اللھ................. 

 

 

 U ضع عالمة  أمام العبارة الصحیحة وعالمة  أمام العبارة الخاطئة:ـ 
 .كتاب كلیلة ودمنة عربي األصل     (      ) 

 فھو كھف التــائبینــا  ــــــــــاد اللھ توبوا       یا عبـــــ

 عیش عیش الزاھدینا  زھدوا فى الطیر إن  ال         و ا

 لصالة الصبح فینـــا        و اطلبوا الدیـــــــــك یؤذن  
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 سنة الحیوانات.حكیت قصص كلیلة ودمنة على أل   (      ) 

 .ال یقف أمام األسد أقوى الوحوش     (      ) 

 .یشتھر األرنب بالغباء في تصرفاتھ             (      ) 

 .كان الوادي وافر المیاه غزیر الكأل             (      ) 

 .استطاب األسد المقام في الوادي     (      ) 

 دة.عاش األسد مع الحیوانات في حب ومو    (      ) 

 .ًاتفقت الحیوانات أن ترسل إلى األسد كل یوم خبزا   (      ) 

 .فرح األسد باقتراح الحیوانات     (      ) 

 .نفذت الحیوانات وعدھا مع األسد     (      ) 

 .ًتقدم األرنب إلى األسد مذعورا     (      ) 

 .لم یعبأ األسد بوجد أسد غیره في الوادي    (      ) 

 .لم یشك األسد في قول األرنب     (      ) 

 .شكرت الحیوانات األرنب لذكائھ     (      ) 

 
  أكمل بالكلمة المناسبة:ـ 
 لألرنب مع األسد حیلة ....................... •

 كانت الحیوانات تعیش في الوادي في ....................... ونعیم. •

 ...... أمن الحیوانات.ھبط األسد الوادي فـ ................. •

 ....................... الحیوانات أن ترسل رسوالً إلى األسد. •

 كانت الحیوانات ترسل إلى األسد غذاء كل یوم في ....................... محدد. •

 ....................... األرنب الوقت الذي یتغذى فیھ األسد. •

 فیھ ماء غامر ..................أنطلق األرنب إلى ..... •

 

 أوال : التعبیر 
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  تمتاز مصر بشمسھا الساطعة وجوھا الجمیل وآثارھا الخالدة ، مما جعلھا قبلة للسائحین . اكتب

 مبینًا جمال مصر ، وآثارھا ، وواجبك نحوھا  . 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

  فیھا زمالءك على االشتراك فى جماعة المكتبة . اكتب الفتة تحث  

 

 

 ثانیا : من قصة " مغامرات فى أعماق البحار " ، اقرأ ثم أجب : 

....................................................................................... 
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((اھتز الزورق اھتزازة شدیدة عندما مرت تحتھ موجة عالیة ففقد " عقلة اإلصبع " وأختھ " أمانى " 

 فى البحر ))  توازنھما .... فتدحرجا من على الصندوق وسقطا

  ." .................. عالیة "مضاد....  " ..............موجھ"  جمعأ / ھات : 

 .................................................. . أین وجد عقلة اإلصبع نفسھ بعد سقوطھ فى البحر؟ب / 

 ؟فقدا توازنھما )) وضح الفرق بین التعبیرین –اختل توازنھما  ((ج /

......................................................................................................................... 

 ثالثا : من موضوعات القراءة المتعددة : أجب 
  - ) اقرأ ، ثم أجب : األمل والوفاءمن موضوع ( 

لى عكازیھا لتتسلم المیدالیة الذھبیة وسط حشد من بعد عام وقفت أمل على منصة التتویج تستند إ(( 
 )) الجمھور ونزلت من فوق المنصة لترتمى فى أحضان معلمتھا فى مشھد رائع یعبر عن الوفاء

 -تخیر اإلجابة الصحیحة مما بین القوسین : أ / أ / 
 قلیل  )  –جمع  –معنى " حشد " ...............................     ( صیاح  •
 الیأس )  -الحزن  –مضاد " الوفاء " ...........................     ( الغدر  •
 مناصى ) -منایص  –جمع " منصة " ............................     ( مناص  •
 ...................................................................... ؟ لماذا استحقت أمل الجائزة الذھبیةب / 
 ...................................................................... ؟ فى أى المجاالت الریاضیة تفوقت أملج / 

 
 رابعًا : النصوص 

  -" :  سلیمان والھدھدمن نص " 
 ِقیٍن ۞فََمَكَث َغْیَر بَِعیٍد فَقَاَل أََحطُت بَِما لَْم تُِحْط بِِھ َوِجئْتَُك ِمن َسبٍَإ بِنَبٍَإ یَ  ۞

 -تخیر اإلجابة الصحیحة مما بین القوسین : أ / 
 )  بقى -ذھب  –نظر " ...............................     (  مكث"  تفسیر

 )  صغیر -حقیر  –منخفض " ...........................     (  عظیم"  قابلم
 ) ؟ َوأُوتِیَْت ِمن ُكّلِ َشْيءٍ ( –تعالى  –بم یوحى قول اللھ ب / 

....................................................................................................................... 
 إِنِّي َوَجدتُّ اْمَرأَةً تَْمِلُكُھْم َوأُوتِیَْت ِمن ُكّلِ َشْيٍء َولََھا َعْرٌش َعِظیٌم ۞ج / ۞
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 یلى : بعد قراءة اآلیة السابقة أكمل ما 
القائل ھو ........................ ، والمستمع ھو ...................... ، واسم المرأة ھو .................. ، 

 والمناسبة ھى ...................
 

  -خامًسا : القواعد النحویة : 
 UالوالدةUبإرضاع أطفالھا بعد  UاألمUعظیم ، فقد اھتم بتربیة األطفال اھتماًما كبیًرا ، وألزم  UدینUاإلسالم (( 

 )) حرًصا على صحتھم
 أ / أعرب ما تحتھ خط فى العبارة السابقة 

.................................................................................................... 
.................................................................................................... 

.................................................................................................... 
 ب / استخرج من الفقرة السابقة : 

     ........................مفعوال ألجلھ     ...ة إعرابھ .......................... وعالممبتدأ ...........
 .................... ... وبین نوعھفـًا ..............ظر ....وبین نوعھ .................عوال مطلقـًا ........مف

 .......... تكسیر جمع 
  -:  صوب الخطأ فى العبارة التالیةج / 

 .......................................................   )كرمت الدولة العالمان المبدعین (  
  -/ حول الجملة التالیة إلى المثنى المذكر مرة وإلى الجمع مرة أخرى :  د

 )) دعا المؤمن ربھ بالمغفرة(( 
.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 
 

 الخط العربى  -سادًسا : 
  -اكتب بخط النسخ مرة وبخط الرقعة مرة أخرى : 

 )) مصر عظیمة على مر الزمان(( 
........................................................................................................ 

...................................................................................................... 
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 رقم الصفحة اسم الموضوع الدرس

 ۸۳ المفعول بھ  األول 

 ۷٦ المفعول ألجلھ  الثانى

 ۷۹ المفعول المطلق  الثالث 

 ۸۲ إعراب المبتدأ والخبر  الرابع 

 ۸٥ إعراب المضاف إلیھ الخامس 
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 السبب عالمة إعرابھ المفعول بھ  األمثلة

 مفرد منصوب بالفتحة الدرس الدرس.Uیقرأ التلمیذ 

 جمع تكسیر منصوب بالفتحة الطالب الطالب.Uكافأ المدیر 

 مثنى منصوب بالیاء رجلین لم.من رجال العUرجلین Uكرمت الدولة 

 جمع مذكر سالم منصوب بالیاء المصلین المسجد. في UالمصلینUشاھد الرجل 

 جمع مؤنث سالم منصوب بالكسرة المسلسالت الھادفة UالمسلسالتUتشاھد األسرة 

 اسم منصوب یكمل معنى الجملة الفعلیة ویقع علیھ فعل الفاعل  المفعول بھ 

عالمات 
نصب 
  بھالمفعول 

 في حالتي المفرد و جمع التكسیر.  الفتحة

 في حالتي المثنى و جمع المذكر السالم.  الیاء           

 في حالة جمع المؤنث السالم.            الكسرة           
 

لوصول إلى بیت قریب لھ فى الشارع الذى یسكن فیھ ، ، یرید ا الشارع ضریًرا فى رجالرأى أحمد 
 على معروفھ  أحمدیده ، وساعده على الوصول إلى بیت قریبھ ، فشكر الرجل  أحمدفأمسك 
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  -أعرب ما تحتھ خط : 

 إعرابھا الكلمة

................. ....................................................... 

................. ....................................................... 

................. ....................................................... 

................. ....................................................... 

  : استخرج من العبارة-  

 جملة فعلیة ............................ حولھا إلى جملة اسمیة .......................

 فعال مضارعا ........................ حولھ إلى فعل ماض ..........................

 ...............................مفعولین ...............................  ، .................

 جاًرا ..................................  ، مجروًرا .....................................

  : اختر اإلعراب الصحیح لكل كلمة تحتھا خط مما بین القوسین فیما یلى-  
 تدأ ) مب –مفعول بھ  –...................... ( فاعل  اإلرھابتكافح الدولة  •
 خبر )  –فاعل  –فى مصر ..................... ( مفعول بھ  جمیلالجو  •
 فاعل )  –خیر  –العلم ..................... ( مبتدأ  المتفوقونیحب  •
 مبتدأ )  –فاعل  –المجتھدون  ........................  ( فعل ماٍض  تفوق •

 
  : أكمل بمفعول بھ مع ضبطھ-  
 ... یذاكر التلمیذ               ......................... 
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 . خلق اللھ لإلنسان .................. یمشى علیھما 
 ............................ یزرع الفالح 
  . أرسل منظمو الحفل ................ إلى المدعوین 
 .......................... ناقش التالمیذ 
 ...................... متفوقین شجع العالم . 
 .......................ترتب األم 

 ...............ندرس فى مدرستنا 

 ...............نحن التالمیذ نحترم 

 .كرمت الدولة............من العلماء 

  : صوب الخطأ النحوى-  
o .................................                                 كرمت الدولة المتفوقون 
o ق اللھ لنا یدان                                          .................................خل 

 

 

 

  : تخیر اإلعراب الصحیح-  
 " مضافًا إلیھ )  –مبتدأ  –تعرب ..........................   ( خبًرا لمبتدأ  " المرافق 
 " نعتًا )  –جاًرا ومجروًرا  –عوال بھ تعرب  ..........................   ( مف " للجمیع 
 " فاعال )  –خبًرا  –تعرب  ..........................   ( مبتدأ  " األبناء 
  : استخرج من الفقرة السابقة ما یلى-  
            ............................ : مبتدأ ................................. : مضاف إلیھ 
 فین : ...................................   ،   .......................................جمعین مختل 

 
 
 

 

، فكما تحفظ ما تملك وترعاه رعایة حسنة ،  للجمیعالعامة واجب وطنى ، فھى ملك  المرافقصیانة 
 واألحفاد  األبناءى یستفید بھا فعلیك أن تصون المؤسسات الحكومیة وتحافظ على مرافق الدولة حت

المفعول 
  ألجلھ

 اسم منصوب یذكر بعد الفعل ، یبین سبب حدوث الفعل

http://adz4u-owh2010.blogspot.com/�


 

76 

 

 

 

 اإلعراب عالمة إعرابھ المفعول ألجلھ األمثلة

في  UرغبةUأذھب إلى النادي 
 التریُّض

 مفعول ألجلھ منصوب بالفتحة منصوب بالفتحة رغبة

 مفعول ألجلھ منصوب بالفتحة منصوب بالفتحة دةاستزا في المعرفة. UاستزادةUتقرأ الكتب 

 مفعول ألجلھ منصوب بالفتحة منصوب بالفتحة طلبا للرزق. UطلباUالفالحون یزرعون 

 مفعول ألجلھ منصوب بالفتحة منصوب بالفتحة حفاًظا على النجاح. UحفاظاUأذاكر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عالمة نصب 
 یكون منصوبــًا ، وعالمة نصبھ الفتحة  المفعول ألجلھ

، وحرًصا على أن یكون أبناء  للنفوسللجمیع " تنمیة للعقول وتھذیبًا  القراءة " شعار مصر رفعت
  مصر رجاال صالحین ، یعرفون الطریق الصحیح فى الحیاة  

بــًا ، أمالً ، طمعــًا ، رغبةً ، احترامــًا ، توفیًرا ، اعترافـًا ، محافظةً ، خوفــًا ، حذًرا ، حـ
 تشجیعـًا ، طلبــًا ، استحسانـًا ، رعایةً 

ال كلمات تقع مفعو
 ألجلھ
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  -أعرب ما تحتھ خط : 

 إعرابھا الكلمة

................. ....................................................... 

................. ....................................................... 

................. ....................................................... 

................. ....................................................... 

  -استخرج من العبارة : 

 ...............جملة فعلیة ............................ حولھا إلى جملة اسمیة ............

 فعال ماضیا  ........................  حولھ إلى فعل مضارع ..........................

 .......... ، مفعوال ألجلھ ....................................مفعوال بھ .................

 :أكمل ما یلي بمفعول ألجلھ مناسب 

o .نزور الحدائق..................................بجمالھا 

o . نصون أنفسنا ................................ فى التقدم 

o اب اللھ.نقوم بواجبنا..................................لثو 

o . نطیع آباءنا .................................. ألمر اللھ 

o . نذاكر ........................................ فى النجاح 

o .یتعلم الطالب ..................................للثقافة 

 المفعول ألجلھ وأعربھ : استخرج 
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o .أتعلم الصید حبا في الرمایة                     .................)............(................. 

o .تعمل الشرطة تنفیذا للقانون             .........................)............(......... 

o .یتزاور الناس تجدیدا للمحبة     .................)............(................. 

o میلھا.یرعى الحدائق رغبة في تج البستاني   ........)............(.......................... 

 :بین سبب نصب ما تحتھ خط مما یلي  

  أحبUالقراءةU .المتأنیة  ............................................................................. 

  یسافر الناسUتحصیلUللرزق. ا  
............................................................................. 

  نجتھد في المذاكرةUحرصاU على النجاح ............................................................. 

 ال تھمل صحتكU منعاU . لألمراض ................................................................... 

 

 جملة فعلیة :  حول الجملة االسمیة إلى-  

 ..............................................................               الكتاب یفید القارىء 

 ..............................................................            محمد یخلص فى عملھ 

  : أكمل الجمل اآلتیة بمفعول ألجلھ مناسب-  

 نزید اإلنتاج .................... عن االستیراد ≅علم ................................ للثقافة .           نحن نت ≅

 أرسل اللھ الرسل .................... للناس .≅نذھب إلى الصحراء ............. فى تعمیرھا .           ≅

 فة . نقرأ كثیًرا .......................... فى المعر ≅

  : ضع مكان النقط مفعوال ألجلھ مناسبًا من الكلمات بین القوسین-  

 دعوة للصالة ) –طلبًا للراحة  –تكریًما لھم  –( ابتھاًجا بالدراسة 

 .................................... ارتفع صوت المؤذن 

 ............................ یذھب الناس إلى المصایف 

 ال فى بدایة العام ......................أقام التالمیذ حف 

 ........................... قابل وزیر التعلیم المتفوقین 
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 إعرابھ نوعھ المفعول المطلق  األمثلة

ً Uشربت الماء  مفعول مطلق  مفعول مطلق مؤكد للفعل شربا شربا
منصوب بالفتحة 

 (مؤكد للفعل)

مفعول مطلق  ق مؤكد للفعلمفعول مطل كتابة كتابةUكتبنا الدرس 
منصوب بالفتحة 

 (مؤكد للفعل)

جاھد اإلنسان الشیطان 
UجھاداU .ًشدیدا 

مفعول مطلق  مفعول مطلق مبین للنوع (بعده نعت) جھادا
 منصوب بالفتحة

نمت بعد المدرسة 
U نوماUعمیقا 

مفعول مطلق  مفعول مطلق مبین للنوع (بعده نعت) نوما
 منصوب بالفتحة

مفعول مطلق مبین للنوع (بعده مضاف  صالة دعموUصالة Uصلینا 
 إلیھ)

مفعول مطلق 
 منصوب بالفتحة

 

 

 

 

 

 

 

المفعول 
  المطلق

 اسم منصوب مأخوذ من لفظ الفعل یذكر لتوكیده أو لبیان نوعھ

عالمة نصب 
 یكون منصوبــًا ، وعالمة نصبھ الفتحة  المفعول المطلق
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 أعرب ما تحتھ خط

 
 

 

 

 

 

 
 :استخرج من العبارة السابقة ما یلي 
 مبینا للنوع مفعوال مطلقا     ....................... جارا و مجرورا ........................ 
 جمع تكسیر و أعربھ      ...................... حرفا و بین نوعھ   ......................... 

 
 U:عین المفعول المطلق و بین نوعھ و أعربھ فیما یلي 

o  ً(المفعول المطلق : .................. ، نوعھ .......................)         .فھمت الدرس فھماً أكیدا 

o (المفعول المطلق : .................. ، نوعھ .......................)         والدىَّ احتراماً كبیراً. أحترم 

o (المفعول المطلق : ................. ، نوعھ ........................)     .نسافر سفراً طویالً یوم الجمعة 

o  : أكمل كل جملة بمفعول مطلق مؤكد لفعلھ-  

 لدین التطرف ......................            یحرم ا ........................ أخلص لوطنى 

          ......................... أحافظ على بیئتى     .......................... ینتشر الذباب... 

  : أكمل كل جملة بمفعول مطلق مبین للنوع-  

 .............. اجتھد التلمیذ                                     ......... ........................... دافع الفریق 

                                      .................... ألسرع القطار ...................... ارتفعت الحرارة 

 إعرابھا الكلمة

  

  

  

  

  

، األشجار التي تورق   تغریداً جمیالً ، فھي ملیئة بالبالبل التي تغرد  الغناءبالحدائق  مصرتزخر 
لھ على نعمائھ و  شكراكل ربیع ، فال یسعك إذا رأیتھا إال أن تسجد للھ سجود الخاشعین  إیراقا

 إعجابا بحسن خلقھ
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  : أكمل كل جملة بمفعول مطلق-  

 ............. أطیع والدى                   .................... ..................... تدافع القطة عن أوالدھا 

                   ..................... یعمل الفالح فى الحقل  .............................. نحارب اإلرھاب 

                    یمشى الجندى ..................... األسد   ...................................... غرد البلبل 

                     دافع الشعب عن بالده ............ مجیدًا .................................. فھمت الدرس 

  : اجعل المفعول المطلق المؤكد لفعلھ مبینا للنوع بإضافة كلمة مناسبة-  

 ...................                    زاد عدد السكان زیادة ......................فسد الجو فسادًا ........

 نما الزرع نماء ..........................                    دافع الجیش عن الوطن دفاعـًا ..............

 ))  اتقدمً  - ((  شكًرا

  اجعل كل اسم مما سبق فى جملتین بحیث یكونUولى مفعوال مطلقافى األU Uمؤكدا للفعل U،  و فى الثانیة
 .Uمبینا للنوعUمفعوال مطلقا 

..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

..................................................................................................................................
................................................................................................................................. 

  التالیة: ةأعرب الجمل 
  یغرد البلبل تغریدًا جمیال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إعرابھا الكلمة 
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 اإلعراب عالمة إعرابھ الخبر المبتدأ األمثلة

UالقراءU ُةUمفیدU ُدأ مرفوع بالضمة ألنھ مفرد مبت الضمة مفیدة القراءة ة 

 خبر مرفوع بالضمة ألنھ مفرد

UالطالبU ◌ُUأذكیاU.مبتدأ مرفوع بالضمة ألنھ جمع تكسیر  الضمة أذكیاء الطالب ُء 

 خبر مرفوع بالضمة ألنھ جمع تكسیر

UالعامالU ُت
UمجتھداتU ُ◌ 

 مبتدأ مرفوع بالضمة ألنھ جمع مؤنث سالم  الضمة مجتھدات العامالت

 ة ألنھ جمع مؤنث سالمخبر مرفوع بالضم

UالطائراU نUمغرداUمبتدأ مرفوع باأللف ألنھ مثنى  األلف مغردان الطائران ن 

 خبر مرفوع باأللف ألنھ مثنى

UالمعلموU ن
UمخلصوUن 

 مبتدأ مرفوع بالواو ألنھ جمع مذكر سالم الواو مخلصون المعلمون

 خبر مرفوع بالواو ألنھ جمع مذكر سالم

 لةاسم مرفوع یقع فى بدایة الجم المبتدأ 

 الخبر
  

 اسم یتمم بھ معنى الجملة 

 إذا كان كل منھما مفردا أو جمع مؤنث سالما أو جمع تكسیر. أو الخبر (بالضمة) یرفع المبتدأ

 إذا كان كل منھما مثنى. یرفع المبتدأ أو الخبر (باأللف)

 إذا كان كل منھما جمع مذكر سالما. یرفع المبتدأ أو الخبر (بالواو)
 

عالمات رفع 
 المبتدأ والخبر 
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U الخالى واذكر عالمة إعرابھ : ضع مبتدأ فى المكان-  

 عالمة إعرابھ  الخبر  المبتدأ 

 ...................... ناجحان  ......................

 ...................... فاھمات  ......................

 ...................... رحیمات  ......................

 ...................... ن محلقتا ......................

 ...................... نشیطون  ......................

 ...................... عائدون  ......................

 ...................... طائعان  ......................
 

U : ضع خبًرا فى المكان الخالى واذكر عالمة إعرابھ-  

 عالمة إعرابھ  ر الخب المبتدأ 

 ...................... ...................... الطفالن 

 ...................... ...................... التلمیذات 

 ...................... ...................... القطاران 

 ...................... ...................... المھندسون 

 ...................... ...................... الصادقون 

 ...................... ...................... األمھات 

 ...................... ...................... الالعبون 
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U:عین المبتدأ أو الخبر في الجمل اآلتیة و اذكر عالمة إعراب كل منھما 
 

 

 

 

 
 

U فى الجمل اآلتیة مثنى و بین عالمة إعرابھا: و الخبراجعل المبتدأ 

 عالمة إعرابھ  المثنى  المبتدأ 

 ...................... ...................... الجبل كبیر 

 ...................... ......................  الخرطوم طویل 

 ...................... ...................... الزھرة ناضرة 

 ...................... ...................... القلم قدیم 

 ...................... ...................... الحاكم عادل 
 

U.ضع مكان النقط المبتدأ أو الخبر المناسب و أعربھ 

 .فائزون........................  ...................................................................... 

 .....................الطالبان  ...................................................................... 

 .محلقة....................  ...................................................................... 

 ................ المستشفیات  ...................................................................... 

 .ذكیات..............   ...................................................................... 

 .واضحة في النھار............. ...................................................................... 

 

 

 الصیادون عائدون من البحر 

 الخبر : ................. المبتدأ : ...............

 عالمة اإلعراب : .........................
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 اإلعراب المضاف إلیھ األمثلة

 مضاف إلیھ مجرور بالكسرة ألنھ جمع تكسیر التالمیذ أمر ضروري UالتالمیذUتعاون 

 مضاف إلیھ مجرور بالكسرة ألنھ مفرد العمل العمل Uیجب علینا إتقان

 مضاف إلیھ مجرور بالكسرة ألنھ مفرد إدارة إدارة Uأبى یعمل مدیر

 مضاف إلیھ مجرور بالكسرة ألنھ مفرد سبب سبب Uال تضحك من غیر

 مضاف إلیھ مجرور بالكسرة ألنھ جمع تكسیر الطلبة الطلبةUیجلس محمد بین 

 مضاف إلیھ مجرور بالیاء ألنھ جمع مذكر سالم المصریین مشرف UالمصریینUكفاح 

 مضاف إلیھ مجرور بالیاء ألنھ مثنى  الفصلین مجتھدون Uالفصلین Uطالب

 مضاف إلیھ مجرور بالكسرة ألنھ جمع مؤنث سالم القراءات العقل تنمى  UالقراءاتUكثرة 

 

 

 

 

 

 

 

 مع (المفرد و جمع المؤنث السالم و جمع التكسیر)الكسرة 

 مع (المثنى و جمع المذكر السالم)    الیاء
 

عالمة إعراب 
 المضاف إلیھ 

 مجرور وعالمة جره 

 الیاء  الكسرة 

 المضاف إلیھ  اسم مجرور یوضح االسم الذى قبلھ ویخصصھ 

 المضاف  یعرب حسب موقعھ فى الجملة 
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 :عین المضاف و المضاف إلیھ في الجمل التالیة 

 إعراب المضاف إلیھ  المضاف إلیھ  المضاف  الجملة 

 ...................... ...................... ...................... لعب الریاضة یقوى الجسم

 ...................... ...................... ...................... كتاب القراءة مفید

 ...................... ...................... ...................... سور الحدیقة عال

 ...................... ...................... ...................... تعلم اللغات أمل المستقبل

 ...................... ...................... ...................... لعب الریاضة یقوى الجسم

 :أكمل بمضاف إلیھ مناسب مع الضبط 

 ..................................نالحظ اآلن سھولة االتصاالت في كل 

  في جمال زراعتھ.نشاط .................................. یظھر 

 .مصباح.................................. قوى اإلضاءة 

 .دروس.................................. سھلة جدا 

 :أكمل بمضاف مناسب مع الضبط 

 األھرام من .................................. اآلباء و األجداد. •

 ن.ھیا نعید.................................. الوط •

 .................................. أكتوبر شرف للمصریین. •

 ................................. النصوص شرحھ سھل. •

 



 

87 

 

 

  أعرب ما تحتھ خط 

 

 

 

 

 

  : استخرج من العبارة-  

 .....................مفعوال مطلقًا ...........................     وبین نوعھ ........... •

 مفعوال ألجلھ ...........................     اسًما مفردًا ................................   •

 جملة فعلیة  ................................................................................. •

 ...............................................مضافـًا إلیھ .................................. •

 جمعـًا ...................................   وبین نوعھ  .................................. •

 

  : حول الجملة التالیة إلى المثنى المذكر مرة وإلى الجمع مرة أخرى-  

 ))(( ھذا الطبیب مخلص فى عملھ

 ... : : المثنى المذكر....................................................................................... 

 .......................................................................................... : : الجمع المذكر 

  : عین المضاف إلیھ فیما یأتى-  

 الطاووس جمیل المنظر   ≅                              نھر النیل من أطول األنھار   ≅

 شاطىء البحر جمیل   ≅نحتفل بعید الفطر                                               ≅

 
 

 إعرابھا  الكلمة 

  

  

  

  

وتصفو النفوس صفاًء ویساعد  المتخاصمون، ففیھ یتصافح  العید األطفال یحب
 اللھ حوا أمال فى ثواب مثلما فر بالعیدالناس الفقیر لیفرح 
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 رقم الصفحة اسم الموضوع الدرس

 ۸۹ عجائب وغرائب تحت الماء الفصل األول 

 ۹٦ اإلنسان اآللى  الفصل الثانى

 ۱۰٤ أسامة یستیقظ من حلمھ  الثالث الفصل 
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(عقلة اإلصبع) و ( أمانى ) یغوصان فى الماء مرة أخرى ویتنقالن من مكان إلى أخر والحظا أنھما یفعالن 
خیھا (عقلة اإلصبع ) : ھذه مغامرة عجیبة حقا أل Uفقالت (أمانى )Uلحركة فى الماء ھذا بسھولة ویسر تعودا ا

حیوان المرجان : یصنع المستعمرات المرجانیة وننكون منھا أحیانا جزائر صخریة ،  قلة اإلصبع ) یا (ع
األخطبوط  -  االسماك المضیئة     -منشار أبو سیف وأبو  -كاملة فوق سطح البحر یعیش علیھا الناس

 نى )أنا تحیرت فى حل ھذا الغز قولى أنت یا ( أما Uقال ( عقلة اإلصبع )Uوأخیرا  العجیب

U( أمانى )فقالتU   أعجب شىء ھو أنا وأنت یا ( عقلة اإلصبع ) تحولنا إلى حجم عقلة اإلصبع والمشى ) :
 ظھر نور كشاف قوى یتحرك فى أعماق البحر ویقترب فى اعماق البحر ) .

وأمسك(عقلة اإلصبع ) بید أختھ ( أمانى ) وقال االحیتاط أحسن فوجدا شیئا یشبھ ( غواصة صغیرة )  
نافذة مستدیرة یخرج منھا  فلھا حجرة مستدیرة كالكرة لھا عدة نوافذ صغیرة من الزجاج المتین ومقدمتھأس

 النور الكشاف القوى

U ( عقلة األصبع ) فقالU مصنوعة خصیصا الكتشاف أعماق البحر (سفینة األعماقأنھا (U) أمانى )فقالتU 
قرأت عنھا ورأیت صورتھا فى بعض الكتب  U:فقال(عقلة اإلصبع )U:كیف عرفت ھذا یا ( عقلة األصبع ) ؟ 

فالقراءة فائدة ومتعة وأنا أحب قراءة كل أنواع الكتب فبدأت (سفینة األعماق) فى الھبوط الى األعماق وتعلقا 
بإحدى نوافذھا والحظا أن الماء یزداد برودة والظالم یشتد كلما زاد الھبوط الى أعماق البحر .لما زاد 

األعماق ) ثالثة أنوار كشافة قویة متجھةإلى أسفل قاع البحر واضح تماما كأنما  الظالم أضاءت ( سفینة
زرقاء) وفوقھ أنواع من المحار واألصداف والقواقع وأسماك عجیبة  –خضراء –یغطیھ بساط ألوانھ(حمراء

 ر .وبقایا سفن غارقة فى القاع واسماك اسنانھا كبیرة طویلة فال تستطیع أن تغلق فمھا الواسع الكبی
فنظر(عقلة األصبع) من النافذة (لسفینة األعماق) فرأى بعض الرجال منھمكین فى العمل وأحدھم یقف 

رأى (عقلة األصبع) منظرا عجیبا جعل الكلمات  وراء آلة تصویر سینمائى تلتقط فیلما عن الحیاة البحریة
حجم ومعدتھا تتمدد لتتسع لھذه تقف فى فمھ : ( سمكة سوداء ) لھا رأس مخیف تبتلع سمكة أكبر منھا فى ال

مدینة مبنیة تحت البحر معظم بیوتھا على شكل كرة معدنیة  سبحان الخالق العظیم . UوقالUالسمكة الكبیرة 
كبیرة لھا نوافذ منالزجاج القوى المتین وبعض البیوت مستطیلة أومربعة تعلوھا قباب معدنیة وكل بیوت 

تم بناء  جاجیة تقوم على أعمدة متینة ترتكز على قاع البحر .المدینة متصلة بممرات مغطاة لھا نوافذ ز
المدینة العجیبة تحت البحر باستخدام التكنولوجیا والعلم الحدیث . اقتربت (سفینة األعماق) من أحد البیوت 
وأرسلت إشارات ضوئیة خضراء و  حمراء وتم الرد علیھا بإشارت أخرى صفراء وزرقاء وتعلقا (عقلة 

 تھ بأحد البیوت وزادت المغامرة حالوة یا ( أمانى )األصبع)  أخ

 

 مدینة تحت البحر سفینة األعماق  حلم أم علم
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  عقلة اإلصبع وأختھ یغوصان فى الماء مرة أخرى 

 حیوان المرجان وسمكتى أبو سیف وأبو منشار واألسماك المضئة واألخطبوط من عجائب الماء 

  أعجب األشیاء تحول أسامھ وأختھ إلى حجم عقلة اإلصبع 

  حلٌم أم علٌم ؟ 

 ق والھبوط إلى قاع البحرسفینة األعما 

  أسماك عجیبة وبقایا سفن غارقة فى القاع 

  سمكة تبتلع سمكة أكبر منھا 

 مدینة تحت البحر 

  التفاھم باإلشارات الضوئیة 

  ماذا یفعل أھل ھذه المدینة ؟ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المرادف الكلمة المرادف الكلمة المرادف الكلمة

 تحیز دھش وجھت نظرھا التفتت نزل فى األعماق غاص

 ندور نلف أخاف أخشى توضح تفسر

 جادین منھمكین یزداد یشتد القوى المتین

 ثبتت استقرت تكبر تتمدد تصور تلتقط

 طرق ممرات القوى المتین دارت استدارت

   استمرت ظلت تستند ترتكز
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 " تعبیر جمیل یدل على سھولة الحركة .  " كما تتنقل األسماك :: 

  تعبیر یدل على قدرة اللھ فى الخلق . الخالق العظیم "" سبحان اللھ :: 

 " تعبیر دل على مدى عظمة خلق اللھ . " ما أغرب الحیاة :: 
 

 

 كیف كان عقلة اإلصبع وأختھ أماني ینتقالن في الماء ؟ 

  كانا ینتقالن في سھولة ویسر ألنھما تعودا على الحركة في الماء 

 ة ؟من الذي یصنع المستعمرات المرجانی           حیوان المرجان 

 لماذا یعتبر اإلخطبوط حیواناً بحریاً عجیباً ؟       ألن لھ ثماني أذرع ویخرج من جسمھ مادة
 كالحبر تلون الماء فتخفیھ عن األنظار

  ما أعجب شيء في المغامرات ؟ ولماذا ؟ 

     حجم ( عقلة اإلصبع ) ویمشیان في ھو أسامة وأماني ، ألنھم ناس مثل بقیة الناس ولكنھما تحوال إلى
 أعماق البحار دون أن یغرقا ویتنفسان بعیداً عن الھواء .

 صف سفینة األعماق ؟ 

  عبارة عن غواصة صغیرة في أسفلھا حجرة مستدیرة كالكرة لھا عدة نوافذ صغیرة من الزجاج
 المتین وفي مقدمتھا نافذة مستدیرة یخرج منھا نور الكشاف القوي 

 سفینة األعماق ؟ فیم تستخدم                      تستخدم في اكتشاف أعماق البحار 

 كیف عرفھا عقلة اإلصبع ؟                        ألنھ قرأ عنھا كثیراً ورأى صورھا في بعض
 الكتب

 ما ھي القصص التي یحب أسامة قراءتھا ؟   القصص الخیالیة وقصص الخیال العلمي 

 كل أنواع الكتب ؟ لماذا یحب أسامة قراءة      لیعرف كل شيء عن ھذه الدنیا 

 الحظ عقلة اإلصبع وأختھ أن الماء   ماذا الحظ عقلة اإلصبع وأختھ عندما ھبطا إلى قاع البحر ؟
 یزداد برودة والظالم یشتد
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 ماذا أضاءت سفینة األعماق عندما ھبطت إلى قاع البحر؟ أضاءت ثالثة أنوار كشافة متجھة إلى
 أسفل

 ذا رأى عقلة اإلصبع وأختھ عندما أضاءت سفینة األعماق األنوار ؟ما 

  قاع البحر واضحاً تماماً كأنھ یغطیھ بساط عجیب ألوانھ حمراء وخضراء وزرقاء تلمع فوقھ
 أنواع من األصداف والمحار والقواقع

 ما األشیاء التي شاھدھا ( عقلة اإلصبع ) وأختھ في قاع البحر ؟ 

 رقة غاص جزء كبیر منھا في القاع وجبالً ظاھراً في قاع البحررأیا بقایا سفینة غا 

 صف المنظر الذي رآه ( عقلة اإلصبع ) الذي جعل الكلمات تقف في فمھ ؟ 

 رأى سمكة سوداء لھا رأس مخیف وأسنان كبیرة تبتلع سمكة أخرى أكبر منھا في الحجم 

 لماذا ازدادت دھشة عقلة اإلصبع عندما رأى ھذا المنظر ؟ 

 رأى معدة السمكة السوداء تتمدد بشكل غریب لتتسع لكل تلك السمكة الكبیرة التي ابتلعتھا ألنھ 

 صف مدینة األعماق التي رآھا عقلة اإلصبع تحت سطح البحر ؟ 

  معظم بیوتھا على شكل كرة معدنیة كبیرة لھا نوافذ من الزجاج القوي المتین وبعض البیوت
وكل بیوت المدینة متصلة بممرات مغطاة لھا أیضاً نوافذ  مستطیلة أو مربعة تعلوھا قباب معدنیة

 زجاجیة

 على أي شيء تقوم بیوت ھذه المدینة في قاع البحر ؟    تقوم على أعمدة متینة ترتكز في قاع
 البحر

 ماذا أرسلت سفینة األعماق إلى بیوت المدینة ؟    أرسلت إشارات ضوئیة خضراء وحمراء 

 بم رد علیھا أصحاب البیت ؟                            بإشارات صفراء وزرقاء 
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  - أ / أكمل خریطة المفردات :

 

 

 

 

 

 ب / فیم تستخدم سفینة األعماق ؟ 

................................................................................................................ 

 األخطبوط ؟ ج / ماذا تعرف عن

............................................................................................................... 

  -د / استخرج من الفقرة ما یلى : 

 ..........جمع تكسیر .................................    ،     جارا .................. ومجرورا ..............

 فاعال .......................................                      ، كلمة بھا تنوینا ................................

 : مفرد " األعماق" ...........................   ،  مضاد " الظالم " ............................. ھـ / ھات

  -اآلتیة :  ز / أكمل شبكة الكلمة

 

 

 

 

 ..........: ............................... النوع

 : ................................................................................................ الجملة 

 زاد : ....................  المرادف ..................: ... المضاد

 ...... ...... البحر

 

...... 

 

...... 

 

ولما زاد الظالم . . أضاءت ( سفینة األعماق ) ثالثة أنوار كشافة قویة متجھة إلى أسفل . 
 فرأى " عقلة اإلصبع " وأختھ " أمانى " قاع البحر واضحا تماما  .

 

 التاریخ : .......... / .......... / .........
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 جمع " الدنیا " .....................  ،   مضاد " الخیال " ........................... أ / ھات

 ب / لماذا تعد القراءة شیئا جمیال كما تفھم من العبارة ؟ 

............................................................................................................ 

 ج / ما القصص التى یحب أسامة قراءتھا ؟ 

................................................................................................................. 

 د / لماذا یحب أسامة كل أنواع الكتب ؟ 

.................................................................................................................. 

 ھـ / ما المناسبة التى قال أسامة فیھا ھذه المقولة ؟ 

................................................................................................................. 

  -) أمام الخطأ فیما یأتى :   Х) أمام الصواب وعالمة (    √ ضع عالمة (  و / 

 عقلة اإلصبع وأختھ " أمانى " كانا ینتقالن فى الماء بصعوبة .       (         ) •

 یعتبر حیوان المرجان حیوانا بحریا .                                      (         ) •

 دنیة كبیرة .                 (         )رأى عقلة اإلصبع بیوتا على شكل كرة مع •

  -تخیر اإلجابة الصحیحة لما یلى مما بین القوسین : ز / 

 سطح }  –وسط  –األسماك المضیئة فى ......................... البحر المظلم .       { قاع 

 الزیت }  –بر الح –األخطبوط العجیب یخرج من جسمھ مادة ...................       { الھواء 

 مرنة }  –صلبة  –المستعمرات المرجانیة .........................................       { سائلة 

 

 

إن القراءة شىء جمیل لذیذ یا أمانى والكتب فیھا كل شىء ، وأنا أحب قراءة 
القصص الخیالیة ، وقصص الخیال العلمى ، ولكنى أیضا أحب كل أنواع الكتب 

 ن ھذه الدنیا .ألعرف كل شىء ع
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  -) أمام العبارة الخطأ :   Х) أمام العبارة الصحیحة وعالمة (    √ضع عالمة (  

o (         )                أعجب ما فى المغامرات حیوان المرجان العجیب 

o (         )              كانت سفینة األعماق ترسل أنوارا وتتجھ إلى أعلى 

o (         )          سفینة األعماق مصنوعة خصیصا لألغراض الحربیة 

o (         )            كلما غصنا إلى أسفل زادت برودة الماء وقل الضوء 

 

  -تخیر اإلجابة الصحیحة مما بین القوسین : 

 بتراخى ) –بسھولة  –ة وأختھ یتحركان فى الماء ....................... ( بصعوبة كان أسام 

 فوق سطح البحر) –فى عمق البحار –تتكون جزائر صخریة كاملة .......................... (فوق الجبال 

 اإلصبع )أنھما بحجم عقلة -أعجب شىء فى مغامرات " أسامة وأختھ " ............. ( األسماك المضیئة 

  غواصة كبیرة ) –األسماك المضیئة  –النور الكشاف كان یصر من ................................ ( الفنار 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 أنت قارئ ممتاز 

 كیف نمشى فى أعماق البحر دون أن نغرق ؟ 

 أعجب أعماق البحار! وما أغرب الحیاة فیھا!ما 

......................... 

......................... 

......................... 

 ائل من الق
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من وسط البیوت خرج شىء عجیب أشبھ بحشرة أو خنفساء كبیرة ضخمة ..ھیكل من المعدن لھ أذرع وسیقان وأقدام 
یستعملھ أھل المدینة العجیبة للقیام بأعمال خاصة  -تصدر نور أبیض قوى لینیر الطریق . عدیدة وأربع عیون فى المقدمة

بسھولة ویسروحمل الوزن الثقیل  األعمال التى یقوم بھا اإلنسان اآللى فى قاع البحر : بدا بحفرة كبیرة فى قاع البحر 
الفكرة التى جاءت على بال  فى شبكة متینة أجھزة كثیرة) وأخذ یرتبھا بدقة -أسطوانات حدیدیة  –(صنادیق معدنیة 

 الرجل الذى فى المدینة یرى على شاشة(التلیفزیون) ما یفعلھ (اإلنسان (اسامة) الذھاب للنافذة الزجاجیة للتأكد من أن
 ما یتلقاه بدقة ومھارة .  وینفذ ( اإلنسان اآللى ) اآللى) ویرسل تعلیماتھ وتوجیھاتھ بجھاز اإلشارات

العادى  بأعمال ال یستطیع اإلنسانیقوم األعمال ألن اإلنسان اآللى  هال یقوم الناس بھذقوم الناس بھذة األعمال ؟ لماذا ال ی
 أن یقوم بھا 

ال لم یالحظ الرجل الذى فى المدینة وجود ( امانى )  ألنھ لم  ھل الحظ الرجل الذى فى المدینة وجود ( امانى ) ؟ ولماذا ؟ 
 سان فى حجم (عقلة اإلصبع) . یتخیل أبدا ان ھناك إن

اإلنسان اآللى یستطیع حفر حفرة كبیرة فى قاع البحر بسرعة وسھولة وقوة    قارن بین اإلنسان البشرى  واإلنسان اآللى ؟
یحمل األوزان االثقیلة ( صنادیق وأجھزة واسطوانات ضخمة ) یستطیع اإلنسان اآللى االستمرار فى العمل مھما طالت 

رتعب یقوم اإلنسان اآللى بالعمل بدقة ومھارة وإتقان مھما كان صعبا  یستطع اإلنسان اآللى العمل فى ظروف المدة من غی
 الیخاف والیتاثر بالماء ) .  –قاع البحر  –البرودة الشدیدة   -صعبة : (األفران المشتعلة 

 

 

الدنیا  وعالجا لألمراض وتقدم البشریة ال فى  العلم یصنع ما یشبھ المعجزات فھو نافع مفید وخیر وبركة فى تعمیر       
 الحروب والقتال والتخریب والتدمیر . 

Uالطرق القدیمة لتولید الكھرباءU  :   استخدام ( المراوح الھوائیة الكبیرة ) یحركھا الھواء فتنتج كھرباء 

  كھرباء  مساقط المیاه والشالالت من مكان عال الى مكان منخفض فتنتج 

Uلجدیدة لتولید الكھرباء الطریقة اU ( التجربة الخامسة ) : جھاز یمتد من سطح الماء حتى األعماق الماء الدافئ یدخل من
اعلى ( سطح البحر ) والماء البارد یدخل الجھاز من اسفل ( قاع البحر ) ونستفید من فرق درجة الحرارة لنقوم  إدارة 

  محرك یولد الكھرباء .

 التجربة الخامسة طاقة نظیفة فال تلوث البیئة كالبترول ومتوفرة بسھولة .  ن الطاقة ؟ التجربة الخامسة أى نوع م 

ال . اإلنسان البشرى أفضل ألن اللھ أعطاه  ؟من اإلنسان البشرى ؟ ولماذا ھل اإلانسان اآللى أفضل 
 اإلنسان اآللى للعمل حسب برنامج معین وضعھ لھ اإلنسان البشرى صنع ھالعقل والعلم والتفكیر وعلی

 اإلختراع العجیب صیاد اإلسفنج اإلنسان اآللى 
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قائل العبارة (عقلة اإلصبع) والمناسبة عندما  ( ال یلدغ المؤمن من جحر مرتین ) من قال العبارة ؟ وما المناسبة ؟  
 ھ فعلى اإلنسان التعلم من تجاربھ . أضربت المیاه اضطرابا شدیدا فامسك بید أختھ ( أمانى )حتى ال تضیع من

مالبس صیاد اإلسفنج كاملة من المطاط لھا رأس حدیدى بھ نافذة زجاجیة ینظر  فیھا ما حولھ تحت سطح الماء وتخرج 
من الرأس الحدیدى انبوبة من المطاط إلى ما فوق السطح لتوصل الھواء لیتنفس منھا . األلة التى یستخدمھا (صیاد 

لھ ثالثة فروع ینتزع بھ اإلسفنج عندما إمتأل كیس اإلسفنج شد (صیاد اإلسفنج) الحبل بیدة لیرتفع الكیس  اإلسفنج) خطاف
 الى الزورق

لم یستطع التفاھم معھ وصعد للسطح ووجد أختھ وغاصا معا  ھل تفاھم (عقلة اإلصبع) مع الغواص لیعرف مكان أختھ ؟  
 مرة أخرى .  

 

 

 ألثقال ویعمل بالكمبیوتراإلنسان اآللى یحفر ویحمل ا 

  أمثلة لألعمال التى یتمیز بھا اإلنسان اآللى 

  اإلنسان البشرى أفضل من اإلنسان اآللى 

  العلم یصنع ما یشبھ المعجزات 

  اختفاء االختراع العجیب 

 أھمیة الكھرباء فى حیاتنا 

  طرق تولید الكھرباء القدیمة والجدیدة 

 اء مزایا الطرق الجدیدة فى تولید الكھرب 

  ال یلدغ المؤمن من جحر مرتین 

  صیاد اإلسفنج 

 . اختفاء أمانى 

  أمانى تصعد على أنبوبة المطاط 
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 المرادف الكلمة المرادف الكلمة المرادف الكلمة

 یخرج منھا یصدر منھا كثیرة عدیدة كبیرة ضخمة

 سھولة یسر سكت صمت یضئ ینیر

 أتحقق أتأكد جاءت خطرت قویة متینة

 یستقبلھ یتلقاه إرشاداتھ توجیھاتھ یضغط یدوس

 شكى ظنى یظھر یبدو الجمیل الطریف

 تقدم ازدھار صفاتھا الحسنة ممیزاتھا إجادة إتقان

 موجودة متوفرة انفتح انشق الھالك التدمیر

 ألقتھما طوحتھما تحركت اضطربت نریدھا نرجوھا

 یأخذ ینتزع یلبس یرتدى مدة فترة

 تتعرف تتحسن شاھدانی یتفرجان یستمر ظل

 یطلع یصعد یخوف یحذر المستحسن الطریف

 

 

  "أھمیة العلم:: تعبیر جمیل یدل على  " العلم یصنع أشیاء تشبھ المعجزات  . 

  "تصویر المنظر العجیب كأنھ شخص فى انتظارھما::  " كان فى انتظارھما منظر عجیب . 
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 ذة الزجاجیة ألحد بیوت المدینة ؟ماذا شاھد األخوان عندما نظرا من الناف 

  فوجئا بشيء عجیب یخرج من بیوت ھذه المدینة وھو اإلنسان اآللي 

  صف اإلنسان اآللي كما رآه عقلة اإلصبع وأختھ منى ؟ 

  عبارة عن حشرة أو خنفساء كبیرة مصنوعة من المعدن ولھا أذرع وسیقان وأقدام عدیدة وأربع
 یض قوي ینیر الطریق أمامھ في قاع البحرعیون في مقدمة رأسھا یصدر نور أب

  ما األشیاء التي كان یحملھا اإلنسان اآللي ؟ 

 كان یحمل بعض الصنادیق المعدنیة واالسطوانات الحدیدیة وأجھزة أخرى 

   كیف یعمل اإلنسان اآللي في قاع البحر ؟       یتلقى األوامر من اإلنسان البشري ویقوم
 بتنفیذھا

 ل التي یقوم بھا اإلنسان اآللي ؟اذكر أمثلة لألعما 

  األمثلة حفر حفرة في قاع البحر في سھولة ویسر ، حمل الصنادیق الثقیلة واألجھزة
واالسطوانات الضخمة ، االستمرار في العمل مدة طویلة مھما یطول الزمن ، العمل بدقة ومھارة 

 وإتقان العمل في ظروف صعبة ال یقدر علیھا اإلنسان البشري 

  أفضل اإلنسان البشري أم اإلنسان اآللي ؟  أیھما 

  اإلنسان البشري أفضل من اإلنسان اآللي ألن اإلنسان البشري أعطاه اللھ العقل والعلم وھو الذي
 صنع اإلنسان اآللي ویعطیھ التعلیمات واألوامر ویطلب منھ تنفیذھا  

  متى یكون العلم نافعاً ؟ ومتى یكون ضاراً ؟ 

 ستخدمھ اإلنسان لتعمیر الدنیا مثل صناعة الدواء ووسائل المواصالت وأشیاء یكون نافعاً عندما ی
أخرى نافعة ویكون ضاراً عندما یستخدمھ اإلنسان في ضرر البشریة مثل صناعة القنابل 

 واألسلحة المدمرة

  اذكر أھمیة الكھرباء ؟             تستخدم إلنارة البیوت والشوارع وإدارة المصانع 

 ولید الكھرباء ؟اذكر طرق ت 

 عن طریق المراوح الھوائیة ، وعن طریق الشالالت ومساقط المیاه وعن طریق الطاقة الشمسیة 
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 صف مالبس صیاد اإلسفنج ؟ 

  مالبس كاملة من المطاط لھا رأس حدیدي بھ نافذة زجاجیة ویخرج من ھذه الرأس الحدیدي
اء للغواص وفي یده خطاف لھ ثالثة أنبوبة من المطاط تمتد إلى ما فوق سطح البحر لتوصل الھو

 فروع لصید اإلسفنج

 كیف وصلت أماني إلى كیس اإلسفنج ؟ 

  أرادت أن تتحسس قطعة من اإلسفنج فنزل فوقھا خطاف الغواص فانتزع قطعة اإلسفنج ومعھا
 أماني ووضعھما داخل الكیس

 لماذا فشلت محاولة عقلة اإلصبع للتفاھم مع صیاد اإلسفنج ؟ 

 س في رأسھ رأساً حدیدیاً ال یمكنھ من سماع األصواتألنھ كان یلب 

 كیف یتنفس صیاد اإلسفنج في قاع البحر ؟   عن طریق أنبوبة المطاط التي توصل لھ الھواء
  لیتنفس

  ماذا یفعل الغواص عند امتالء كیس اإلسفنج ؟ 

 ا بسحب كیس یعطي إشارة بالحبل الذي في یده لزمالئھ الذین في الزورق على سطح الماء لیقومو
 اإلسفنج 

           كیف عثر عقلة اإلصبع على أختھ أماني ؟عندما رأى أماني تصعد على أنبوبة المطاط 
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  -أ / أكمل خریطة المفردات : 

 

 

 

 

 

 ب / ما الشىء العجیب الذى رآه األََخوان ؟ وفیم یستعمل ؟

................................................................................................................ 

 ج / من أین خرج ھذا الشىء ؟ ولماذا سار األخوان وراءه ؟

............................................................................................................... 

  -یلى :  د / استخرج من الفقرة ما

 جمع تكسیر .................................    ،   جارا .................. ومجرورا ........................

 فاعال .......................................     ،  وعالمة إعرابھ  ..............................................

 ة " ...........................   ،  مضاد " عاریة " ................................: جمع " النافذ ھـ / ھات

  - ز / أكمل شبكة الكلمة اآلتیة :

 

 

 

 : ......................................... النوع

 : ................................................................................................ الجملة 

 عجیب  : .................... المرادف  : ..................... دالمضا

 ...... ...... المعدن

 

...... 

 

...... 

 

الزجاجیة .. ففوجئنا بشىء عجیب أشبھ بحشرة أو خنفساء .. ولكنھا نظر األخوان من النافذة 
 مصنوعة من المعدن ولھا أذرع وسیقان وأقدام عاریة  .

 

 التاریخ : .......... / .......... / .........
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  -) أمام العبارة الخطأ :   Х) أمام العبارة الصحیحة وعالمة (    √ضع عالمة (  

 م بھا               (         )اإلنسان اآللى یقوم بأعمال ال یستطیع اإلنسان البشرى القیا 

 (         )                                                                 العلم یصنع المعجزات 

 (         )                      الكھرباء التى تتولد من الشالالت والمیاه طاقة غیر نظیفة 

 اإلنسان اآللى یعمل بدون توجیھات وتعلیمات                                     (         ) 

 (         )                                    یستطیع اإلنسان اآللى أن یقوم باألعمال الشاقة 

 (         )                                      یلبس صائد اإلسفنج مالبس كاملة من المطاط 

 ھم مع الغواص وینقذ امانى من كیس اإلسفنج   (         )استطاع عقلة اإلصبع أن یتفا 

 

  -تخیر اإلجابة الصحیحة لما یلى مما بین القوسین : 

  بدون تفكیر )  –بغباء  –اإلنسان اآللى بعمل .................................    ( بذكاء 

 بقلیل من الصعوبة) –بصعوبة شدیدة  –یدة یحمل اإلنسان اآللى األشیاء الثقیلة ...........  ( بسھولة شد 

  مدة متوسطة ) –مدة طویلة  –یستطیع اإلنسان اآللى العمل .......................  ( مدة قصیرة 

  ال عیون لھ )  –أربع عیون  –اإلنسان اآللى لھ .....................................   ( خمس عیون 

 

  -أكمل ما یأتى : 

.............. العجیب أشبھ بحشرة أو .............. كبیرة ضخمة ، ولكنھا .............. من المعدن ،  كان ھذا
ولھا .............. وسیقان وأقدام .............. وأربع ................... فى مقدمة رأسھا ، یصدر منھا 

 ھا فى قاع ...................................أبیض قوى .................. الطریق أمام
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 مفرد " األجھزة " ..........................   ، مضاد " صعبًا " .......................... أ / ھات :

 . ب / اذكر بعض األعمال التى یقوم بھا اإلنسان اآللى ویعجز عنھا اإلنسان البشرى

................................................................................................................... 

 ج / ما الذى یمیز األجھزة الحدیثة ؟ 

.................................................................................................................... 

 

 

 

  - :أ / أكمل خریطة المفردات 

 

 

 

 

 

 مرادف " إتقان " ..........................  ، " مھارة " ............................  - ب / أكمل :

 جمع  " العمل " ............................  ، " المدة " ..............................                 

 ج / كیف یؤدى اإلنسان اآللى عملھ ؟ 

................................................................................................................. 

 د / ھل اإلنسان اآللى أفضل من اإلنسان البشرى ؟ ولماذا ؟ 

العمل صعبا .. واألجھزة الحدیثة  إن اإلنسان اآللى یقوم بالعمل بمھارة وإتقان مھما كان
 من أھم ممیزاتھا الدقة الشدیدة واإلتقان التام  .

 

من غیر أن یتعب  –مھما طالت المدة  –واإلنسان اآللى كذلك یستطیع أن یستمر فى العمل 
 .. وھو أیضا یقوم بالعمل بدقة ومھارة وإتقان  .

 

 : ......................................... النوع

 ...................: ............................................................................. الجملة 

 یستمر : .................... المرادف  : ..................... المضاد
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...............................................................................................................  

 

 

 

 

كان یتقلب ( صیاد اإلسفنج ) فى الماء كأنھ یغرق . ولم یستطیع التنفس من األنبوب المطاطى النھ مقطوع  
متار ) . أنقذت الحیتان أ 3( الذى أنقذ الغواص من الغرق ثالثة من الحیتان . طول كل واحد منھا حوالى 

ه زمالوه فى آالماء فررفعھ الى أعلى حتى  وصلت بھ الى سطح حیاة (الغواص) من الغرق أخذت تدفعھ وت
الزورق وانقذه .  نوع ھذة الحتیان ( الدالفین ) .الدلفین حیوان بحرى ذكى یحب اإلنسان ویلعب مع 

العبارة الشھیرة التى قالتھا ( أمانى ) وھى لدالفین االسماك التى یحبونھا . األطفال . والمكافاة التى أخذتھا ا
رد ( عقلة اإلصبع ) فة على حافة الزورق ( سبحان اللھ الخالق العلیم الذى خلق ھذا الكون العظیم . واق

الحمد للھ القدیر الذى أعطى اإلنسان العقل والتفكیر لیعمر الكون الكبیر . من  على تعلیق أختھ ( أمانى )
(عقلة اإلصبع وأختھ   رفا على تع خالل األصوات والكالم ( الحوار الدائر بین عقلة اإلصبع وأمانى )

:(ھذا أغرب شىء رأیتھ فى  Uقال (سعفان) Uأمانى ) عندما  تدخل عقلة اإلصبع وطلع فوق  صندوق كبیر 
: ( ھذا أعجب شىء سمعتھ طول عمرى ..) .نعم تشاور ( عقلة اإلصبع وأختھ  Uقال (شعبان )U) .  حیاتى 

یرید االستمرار فى المغامرة وحیث ترید (امانى)  أمانى ) على الرجوع للمنزل ووافقھا على مضد النھ
نعم الھتزاز الزورق اھتزازة شدیدة حیث مرت ھل استمر ( عقلة اإلصبع وأختھ أمانى ) فى المغامرة ؟ .

وجد (عقلة اإلصبع) نفسھ فى قاع البحر من على الصندوق وسقطا فى البحر .موجھ عالیة وفقدا توازنھما 
من كل  مكان وتحت رأسھ حجر كأنھ وسادة تغطیھا مادة خضراء طریة . سمع  على جنبھ والمیاة تحیط بھ

 Uقال (عقلة اإلصبع)Uھزتھ اربع مرات . لعجیب صوت ( أمانى ) و( منى ) (عقلة اإلصبع) وھو فى فراشھ ا
على  وجد (عقلة اإلصبع)  نفسھ مازال فى حدیقة المنزلنا  ؟ أین البحر ؟ أنا الماء ؟! عندما فتح عینیھ أین أ

 .  األعشاب وقد أسند ظھره لشجرة ولجواره قصة (مغامرات عقلة اإلصبع) وأحس أنھ كان یحلم

 

 

  الحیتان المدھشة والدالفین صدیقة اإلنسان 

  عالم البحار مملوءة بالعجائب 

  فرصة سعیدة 

  حوار حول االستمرار فى المغامرات 

  فى القاع مرة أخرى 

 العــــودة سعفان وشعبان  الحیتان المدھشة
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  العودة إلى الواقع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ما سبب تعرض الغواص ( صیاد اإلسفنج ) للغرق ؟   بسبب انقطاع أنبوبة المطاط التي توصل
 لھ الھواء

 صف حیوان الدلفین ؟   عبارة عن حیوان طولھ ثالثة أمتار ذكي یحب اإلنسان ویلعب مع
 األطفال

 من الذي أنقذ صیاد اإلسفنج من الغرق ؟ وعالم یدل ذلك ؟  ، یدل ذلك على  الدالفین الثالثة
 حب الدالفین لإلنسان

   ما اسم زمالء صیاد اإلسفنج الذین یجلسون في الزورق على سطح الماء ؟ سعفان ، وشعبان 

  لماذا لم یر سعفان وشعبان عقلة اإلصبع وأختھ أماني ؟    ألنھما صغیران مثل عقلة اإلصبع 

  رؤیة أبیھا وأمھا وأختھا منىألنھا اشتاقت ل لماذا فكرت أماني في الرجوع إلى البیت ؟ 

  أین كان یجلس عقلة اإلصبع وأختھ عندما كانا یتحدثان إلى سعفان وشعبان ؟  على حافة
 الزورق واھتز الزورق وسقط عقلة اإلصبع وأختھ في البحر

  أین وجد عقلة اإلصبع نفسھ بعد سقوطھ في البحر ؟   وجد نفسھ یرقد على جنبھ في قاع البحر
 ط بھ من كل جانب وتحت رأسھ حجر كأنھ وسادة تغطیھا مادة خضراء طریةوالمیاه تحی

  من التي أیقظت أسامة من النوم ؟   أختھ الصغرى منى 

 المرادف الكلمة المرادف الكلمة دفالمرا الكلمة

 المضطر الملھوف نعین نغیث یظھر یبدو

 مملوء عامر طرف حافة أسرعت اندفعت

 یتبادل الرأى یتشاور أعجب أغرب ال أعلم ال أدرى

 كثیًرا جزیال رأینا شاھدناه أراد شاء

 مخدة وسادة ینام یرقد ثبت استقر

 یقص یحكى لین رفق تحركھ تھزه



 

106 

 أین وجد أسامة نفسھ بعد إیقاظھ من النوم ؟   وجد نفسھ ما زال في حدیقة منزلھ على األعشاب
ي أعماق عقلة اإلصبع وأحس الخضراء وقد أسند ظھره إلى شجرة وإلى جواره قصة مغامرات ف

 أنھ كان یحلم 

 

 

 

  " فیھ تناسق فى الحروف :: تعبیر جمیل  "أنت یا سعفان ..وأنت یا شعبان . 

  "تعبیر جمیل یدل على عدم قدرتھما على االتزان والسیطرة::  " فقدا توازنھما . 

 " عن الواقع .  :: تعبیر یدل على مدى حبھ للخیال والبعد " كثیًرا ما تعیش فى األحالم 
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 أ / لماذا كان صیاد اإلسفنج یتقلب فى الماء ؟

................................................................................................................ 

  ب / ھل غرق صیاد اإلسفنج ؟ ولماذا ؟

............................................................................................................... 

  -ج / استخرج من الفقرة ما یلى : 

 مفردًا .......................................    ،   جارا .................. ومجرورا ........................

 .....................     ، وعالمة إعرابھ  ..............................................فاعال ..................

 مفعوال بھ ................................

 : جمع " الغواص " ...........................   ،  مضاد " مقطوعة " ............................. د / ھات

 " رأى " ........................... مرادف              

  -ھـ / أكمل شبكة الكلمة اآلتیة : 

 

 

 

 
 

 

 

 

 ...... ...... صیاد

 

...... 

 

...... 

 

ى كان الغواص صیاد اإلسفنج یتقلب فى الماء كأنھ یغرق ، ونظر " عقلة اإلصبع " فرأ
 أنبوبة المطاط التى توصل الھواء إلى الغواص مقطوعة  .

 

 التاریخ : .......... / .......... / .........
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  -أ / أكمل خریطة المفردات : 

 

 

 

 

 

 : جمع " زورق " .................................  ،  مرادف " دھشت " ...................... ب / ھات

 ج / لماذا تعجبت أمانى ؟ 

......................................................................................................................... 

 د / ماذا تعرف عن الدلفین ؟ 

........................................................................................................................... 

 ھـ / لماذا أنقذت الحیتان الغواص ؟ وعالم یدل ذلك ؟ 

.......................................................................................................................... 

  -و / اختر اإلجابة الصحیحة : 

 الزوارق }  –األزراق  –...... { األزارق جمع " الزورق " ................................ •

 توقعت }  –خرجت  –مرادف " تعجبت " .................................... { اندھشت  •

 یبحثون }  –یصمتون  –مضاد " یتحدثون " ................................... { یتكلمون  •

 ز / ما سبب تعرض الغواص للغرق ؟ 

..................................................................................................................... 

 : الدلفین حیوان .................... ذكى یحب ................... ویلعب مع .................. ح / أكمل

 

تعجبت " أمانى " مما رأت .. ودھشت عندما رأت الحیتان قد أنقذت الغواص .. وسمعت 
 الرجال الذین فى الزورق یتحدثون .

 

 : ......................................... النوع

 ..........................................................................................: ...... الجملة 

 یتحدثون  : .................... المرادف  : ..................... المضاد
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 ..  ، مضاد " سرعة " .....................معنى " نغیث الملھوف " ..................... أ / ھات

 ب / لماذا تعرض الغواص للغرق ؟ 

...................................................................................................................... 

 ماذا ؟ ج / ھل أنقذ " عقلة اإلصبع " وأختھ " أمانى " الغواص من الغرق ؟ ول

.................................................................................................................... 

  -) أمام العبارة الخطأ :    Х) أمام العبارة الصحیحة وعالمة (     √د / ضع عالمة (   

 )      كان الغواص یغرق النقطاع أنبوبة المطاط      (    •

 العقل والتفكیر نعمة كبرى لإلنسان                (         ) •

 الدالفین لم تأت لتساعد الغواص                   (         ) •

 ھـ / ما المكافأة التى أخذتھا الدالفین ؟ 

.................................................................................................................... 

 و / بم یمتلىء عالم البحار؟ 

.................................................................................................................... 

  -اختر اإلجابة الصحیحة مما بین القوسین فیما یلى : 

 .. ثالثة أمتار ) –أربعة أمتار  –................              ( متران طول كل من ھذه الحیتان حوالى 

  حدیقة المنزل ) –المدرسة  –فتح " عقلة اإلصبع " عینیھ فوجد نفسھ فى .................. ( النادى 

  عنیف )  –ذكى  –الدلفین حیوان بحرى ..........................                     ( بطىء 

 

 

قالت أمانى مسكین ھذا الغواص .. یبدو أنھ سیغرق .. قال " عقلة اإلصبع " : إنھ فى 
نساعده .. فكرى معى بسرعة یا " أمانى " .. ماذا خطر ویحتاج إلى مساعدة .. ویجب أن 

 یمكن أن نفعل لنغیث ھذا الملھوف ؟  .
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  -ل ما یأتى : أكم

 ................................... كل ما فى حلم " عقلة اإلصبع " خیاال ال وجود لھ فى 

 ................................... الدلفین صدیق 

 ........................ اھتز الزورق بشدة فسقط " عقلة اإلصبع " وأختھ واستقرا فى 

  -فیما یلى : ضع خطا تحت اإلجابة الصحیحة 

  أربعة امتار ) –ثالثة أمتار  –ظھر ثالثة من الحیتان طول كل منھا .................      ( متران 

  ألنھ اصطدم  –ألن أنبوبة المطاط انقطعت  –كاد صیاد اإلسفنج یغرق ....... ( ألنھ ال یعرف السباحة
 بھ الحوت ) 

 ................ كثیرا من الموز )  –بعض األسماك  –( بعض التفاح              كانت مكافآت الدالفین 

 

 أكمل : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدلفین حیوان 
......... ، .......... 

 اإلنسان..............

 مع األطفال ..............

 مسكین ھذا الغواص ، یبدو أنھ سیغرق !!

 أین أنا ؟ أین البحر ؟ أین الماء ؟ 

 یا أخوان داعى للحیرة  ال

........................
 

........................
 

........................
 

 من القائل 

........................ األمر للھ ، وأنا أیضا اشتقت لرؤیتھم 
 


